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Streszczenie: Cechą charakterystyczną układu zasilania 

komunikacji trolejbusowej jest jego losowa natura spowodowana 

przez kongestię ruchu drogowego. Fakt ten predestynuje 

statystyczne i numeryczne metody dla celów analizy trakcyjnego 

układu zasilania. W artykule zaprezentowano 3 metody analizy 

trolejbusowego systemu energetycznego: symulację układu 

zasilania za pomocą metody Monte Carlo, analizę potencjału 

rekuperacji energii hamowania za pomocą statystycznej analizy 

danych oraz ocenę układu zasilania przy użyciu Wielokryterialnej 

Analizy Porównawczej - metody Data Envelopment Analysis 

(DEA). 

 
Słowa kluczowe: Trakcja elektryczna, układ zasilania, analiza 

danych, MCDM, DEA. 

 

1. WSTĘP 
 

Trolejbus, w przeciwieństwie do publicznych środków 

transportu szynowego, w większości przypadków korzysta z 

dróg publicznych. Efektem czego narażony jest na wpływ 

kongestii ruchu drogowego, związanej z wpływem ruchu 

innych użytkowników dróg. skutkuje to nierównomiernym 

ruchem pojazdów i związanym z tym nierównomiernym 

charakterem obciążenia układu zasilania. Zachowanie 

systemu zasilania elektroenergetycznego ma więc losowy 

charakter i do jego analizy powinny być stosowane metody 

stochastyczne [1]. 

Wpływ kongestii ruchu drogowego na obciążenie 

układu zasilania ilustruje rys. 1, gdzie przedstawiono prąd 

pobierany przez dwa pojazdy znajdujące się na jednym 

odcinku zasilania. Podczas regularnego ruchu pojazdów, 

przy prawidłowo ułożonym rozkładzie jazdy ruszanie 

pojazdów odbywa się naprzemiennie (a). W związku z tym, 

pobór prądu z odcinka zasilania także ma regularny 

charakter. Wystąpienie opóźnień w ruchu trolejbusów może 

zaburzyć tę równomierność, spowodować opóźnienie 

rozruchu i zmianę prądu pojazdu. W efekcie może dojść do 

równoczesnego rozruchu pojazdów, co skutkuje wzrostem 

maksymalnej wartości prądu obciążenia sieci trakcyjnej (b). 

Sytuacje takie mają stochastyczny charakter i są złożone dla 

analizy symulacyjnej. Popularne metody symulacyjne są 
oparte na zależnościach analitycznych lub symulacji w 

dziedzinie czasu, efektem czego trudne jest uwzględnienie 

czynników losowych. Alternatywa są metody statystyczne. 

Pozwalają one na odwzorowanie stochastycznej natury 

miejskich układów zasilania. 

 

 

2. ANALIZA TROLEJBUSOWEGO UKŁADU 

ZASILANIA 

 

Trolejbusy są pojazdami bezszynowymi zasilanymi 

z napowietrznej, dwuprzewodowej sieci trakcyjnej za 

pomocą podstacji trakcyjnych. Podstacje trakcyjne są 
zasilane z publicznej sieci średniego napięcia. Po obniżeniu 

i wyprostowaniu napięcia, energia trakcyjna jest rozdzielana 

i dostarczana do poszczególnych odcinków zasilania za 

pomocą zasilaczy [2]. Podstacje trakcyjne są rozmieszczone 

w odległościach 2 – 5 km, długość zasilacza wynosi  

0,5 – 3 km.  

 

 
 

Rys. 1. Przykład możliwego wpływu kongestii ruchu drogowego na 

obciążenie trakcyjnego układu zasilania a) regularny ruch pojazdów 

b) zakłócony ruch pojazdów, i1, i2 – prądy pojazdów, it – prąd 

obciążenia odcinka zasilania 
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2.1. Metoda Monte Carlo 
W licznych przypadkach rozwiązanie zagadnienia 

obliczeniowego jest oparte na algorytmie (ciągu działań), za 

pomocą którego znajdowana jest szukana wielkość f 

dokładnie lub z zadanym błędem [1]. Jeśli f1, f2, …, fn 

oznaczają wyniki odpowiadające kolejnym akumulacjom 

działań algorytmu, to: 

 

n
n

ff
∞→

= lim     (1) 

 

Ze względu na skończoną liczbę operacji proces 

obliczeniowy jest przerywany po osiągnięciu określonej 

liczby kroków. Jest to proces ściśle zdeterminowany: każdy 

algorytm obliczeniowy doprowadzi do uzyskania 

identycznego wyniku [1]. 

Istnieją problemy, dla których skonstruowanie takiego 

algorytmu jest bardzo skomplikowane. Wówczas 

zagadnienie modyfikuje się wykorzystując prawa wielkich 

liczb teorii prawdopodobieństwa. Oceny f1, f2, …, fn szukanej 

zmiennej fn uzyskuje się na podstawie analizy stochastycznej 

związanej z wynikami pewnych wielokrotnych prób 

losowych. W tym przypadku zmienna losowa fn musi być 
zbieżna stochastycznie do szukanej zmiennej f, tj. dla 

dowolnego ε > 0 zachodzi zależność: 
 

( ) 1lim =<−
∞→

εn
n

ffP                     (2) 

 

gdzie: P oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia 

danego zdarzenia. Wybór zmiennej f zależy od charakteru 

danego problemu. W wielu przypadkach szukaną zmienną f 
rozpatruje się jako wystąpienie pewnego zdarzenia 

losowego. Taki proces obliczeniowy jest 

niezdeterminowany, gdyż określają go wyniki prób 

losowych [1]. 

Monte Carlo nie ogranicza się jedynie do procesów 

stochastycznych. Pierwotnie metoda ta została opracowana 

do analizy zagadnień matematycznych, takich jak 

rozwiązywanie układów równań, odwracanie macierzy, 

obliczanie całek wielowymiarowych, wyznaczanie rozwinięć 
dziesiętnych liczby π. Modelowanym układem 

stochastycznym może być system elektrotrakcyjny. W takim 

przypadku za dane wejściowe należy uważać estymatory 

położenia oraz prądy pojazdów a zdarzeniem losowym jest 

rozpływ prądów w systemie elektrotrakcyjnym. 

Wielkościami wyjściowymi są rozkłady gęstości 

prawdopodobieństwa prądów i napięć w układzie zasilania. 

 

2.2. Symulacja układu zasilania  
Model symulacyjny oparty jest na następujących 

danych wejściowych: rozkładach jazdy, profilach prędkości 

trolejbusów (zależność pomiędzy oczekiwaną prędkością i 

położeniem pojazdu) oraz charakterystykach trakcyjnych 

trolejbusów. Na bazie rozkładów jazdy i danych o 

opóźnieniach wyznaczany jest histogram 

prawdopodobieństwa liczby pojazdów znajdujących się 
równocześnie na odcinku zasilania. Profil prędkości (rys. 2) 

jest podstawą dla wyznaczania gęstości 

prawdopodobieństwa położenia pojazdu wzdłuż odcinka 

zasilania (rys. 3).  

 
 

Rys. 2. Przykładowy profil prędkości, s – położenie, v – 

oczekiwana prędkość pojazdu 

 

 
 

Rys. 3. Przykładowy rozkład gęstości prawdopodobieństwa p(s) 

położenia pojazdu. 

 

 

Prawdopodobieństwo P(s1, s2) znalezienia się pojazdu 

pomiędzy punktami o współrzędnych s1 i s2 jest 

proporcjonalne do czasu przejazdu pomiędzy tymi punktami:  

srv

ss
kssP 12

21 ),(
−

⋅=         (3) 

gdzie: vśr – średnia prędkość jazdy na drodze pomiędzy 

punktami s1 i s2; k – współczynnik proporcjonalności. 

Prawdopodobieństwo to jest równe całce z gęstości 

prawdopodobieństwa p(s): 
 

∫=
2

1

)(),( 21

s

s

dsspssP   (4) 

 

oznaczając różnicę s2 – s1 jako Δs można napisać: 
 

∫
∆

=∆⋅=∆
s

sr

dssp
v

s
ksP

0

)(
'

),0(   (5) 

 

przy Δs → 0 równanie to przybiera postać: 
 

)'(

1
)(

sv
ksp ⋅=   (6) 

 

co oznacza, że gęstość prawdopodobieństwa znalezienia się 
pojazdu w danym miejscu jest odwrotnie proporcjonalna do 

jego prędkości [1]. 

Podstawowa część modelu symulacyjnego (rys. 4) 

składa się z następujących części: 

1. wyznaczania liczby pojazdów znajdujących się na 

odcinku zasilania na podstawie rozkładów jazdy i informacji 

o opóźnieniach ruchu, 

2. wyznaczania położenia pojazdów na podstawie 

rozkładu gęstości prawdopodobieństwa położenia, 
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3. wyznaczania prądów pojazdów na podstawie 

charakterystyk trakcyjnych oraz stanu pracy układu 

napędowego, 

4. obliczeń rozpływu energii w układzie zasilania. 

 

 
 

Rys. 4. Schemat modelu symulacyjnego 

 

Cykl jest powtarzany wielokrotnie, czego wynikiem jest 

rozkład gęstości prawdopodobieństwa wystąpienia danych 

obciążenia prądów i napięć w układzie zasilania. Stan pracy 

pojazdu jest określany na podstawie pochodnej prędkości 

dv/dt, która determinuje fazy rozruchu, jazdy, hamowania. 

 

2.3. Weryfikacja metody Monte Carlo  
Obliczenia symulacyjne zostały przeprowadzone w 

programie Scicos/Scilab.  

 

a) 

 
b) 

 
Rys. 5. Histogramy prądu obciążanie zasilaczy, symulacja 

wykonana dla ruchu regularnego (a) oraz z uwzględnieniem 

kongestii (b) 

 

Rys. 5 przedstawia porównanie histogramów prądu 

zasilacza uzyskanego na podstawie pomiarów z obliczeniami 

symulacyjnymi wykonanymi przy założeniu punktualnego 

kursowania pojazdów (a) oraz uwzględnieniu kongestii 

ruchu drogowego (b). Pomiary prądu zasilacza wykonano z 

rozdzielczością jednosekundową przez czas 12 godzin. 

Model symulacyjny oparto o obowiązujące rozkłady jazdy 

trolejbusów oraz histogram opóźnień ruchu sporządzony na 

podstawie danych z kontroli punktualności ruchu 

przeprowadzanych przez ZKM Gdynia. Opóźnienia ruchu 

odwzorowują kongestię ruchu drogowego. W modelu 

symulacyjnym przyjęto kursowanie pojazdów Solaris 

Trollino 12 M z napędem falownikowym. W tabeli 1 

przedstawione jest porównanie wartości liczbowych 

obciążenia zasilaczy. 

 
Tablica 1. Pomiary wyników pomiarów i analizy symulacyjnej 

prądu obciążenia badanego odcinka zasilania 

 
Symulacja 

 Pomiary Ruch 

regularny 

Ruch 

zakłócony 

Wartość 
średnia 

236 A 209 A 208 A 

Wartość 
maksymalna 

1075 A 911 A 1090 A 

 

Wyniki przedstawione na rys. 5 oraz w tabeli 1 

pokazują wpływ kongestii ruchu drogowego na prace układu 

zasilania i wskazują na konieczność jej uwzględnienia w 

modelowaniu układu elektrotrakcyjnego. Nieregularność 
ruchu pojazdów powoduje wzrost maksymalnej wartości 

prądu obciążenia sieci trakcyjnej, co ma istotne znaczenie z 

punktu widzenia spadków napięcia w układzie zasilania oraz 

doboru nastaw zabezpieczeń. Symulacja układu zasilania bez 

uwzględnienia kongestii ruchu drogowego (rys. 5a) niesie ze 

sobą powstanie większego błędu wyznaczania wartości 

maksymalnej prądu obciążenia zasilacza niż symulacja 

przeprowadzona z jej uwzględnieniem (rys. 5b). 

Przedstawiony model symulacyjny umożliwia 

uwzględnienie kongestii [3]. 

 

3. ANALIZA POTENCJAŁU REKUPERACJI 

 

Każda maszyna elektryczna może być 
scharakteryzowana zdolnością do dwukierunkowego 

przepływu energii. W przypadku silników trakcyjnych 

oznacza to zdolność do rekuperacji energii hamowania, czyli 

zamianę energii kinetycznej pojazdu w elektryczną podczas 

której wytwarzany jest moment hamujący [2]. 

W klasycznym układzie zasilania rekuperowana 

energia może być zużyta tylko przez inny pojazd znajdujący 

się w obszarze zasilania podstacji [7]. Jednak w licznych 

sytuacjach w obszarze zasilania podstacji nie ma innego 

pojazdu mogącego przyjąć tą energię. Wówczas rozpraszana 

jest ona w rezystorach hamowania pojazdu. Rezultatem jest 

niewykorzystanie rekuperacji energii hamowania. W celu 

uniknięcia takiej sytuacji, mogą być zainstalowane układy 

zasobnikowe gromadzące energię. instalacja takich 

systemów wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, a 

w związku z tym, musi być poprzedzona analizą stopnia 

wykorzystania energii rekuperacji. Może być ona 

zrealizowana za pomocą symulacji pracy układu zasilania, 

jednak, ze względu na wpływ wielu czynników 

zewnętrznych o charakterze losowym, taka symulacja jest 

złożona [1]. Alternatywą jest pomiar wartości energii 

rozpraszanej w rezystorach hamowania w pojazdach, co 

wiąże się z przeprowadzeniem skomplikowanych pomiarów 

[3, 7]. Zaproponowana metoda oparta jest na łatwych do 

wykonania pomiarach prądu obciążenia podstacji 

trakcyjnych. 
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Analizę przeprowadzono w oparciu o badanie 

pomiarowe zrealizowane w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Trolejbusowej w Gdyni, na dwóch podstacjach trakcyjnych: 

PT Grabówek i PT Sopot. PT Grabówek zasila fragment 

sieci trolejbusowej o znacznej intensywności ruchu (interwał 

3 minuty), natomiast PT Sopot zasila linie podmiejską o 

niewielkim ruchu (interwał 30 minut). 

 

3.1. Statystyczna analiza obciążenia podstacji trakcyjnej 

Aby możliwy był odzysk energii hamowania konieczne 

jest zapewnienie odbiorników dla generowanej energii [4]. 

Klasyczny układ zasilania transportu miejskiego 

charakteryzuje się jednostronnym zasilaniem sieci trakcyjnej 

i brakiem zasobników energii. Przy pominięciu strat 

przesyłowych oznacza to, iż aby możliwe było pełne 

wykorzystanie energii rekuperacji moc PPT obciążenia 

podstacji trakcyjnej musi być większa od mocy Prek 

generowanej przez rekuperujące pojazdy znajdujące się w 

obszarze zasilania danej podstacji. Można to wyrazić relacją: 
 

rekPT PP ≥    (7) 

 

Spełnienie warunku (7) może być analizowane na 

podstawie przebiegu dystrybuanty obciążenia podstacji 

trakcyjnej (rys. 6). Wartość d dystrybuanty odpowiadająca 

mocy P oznacza, iż obciążenie podstacji będzie mniejsze niż 
wartość P z prawdopodobieństwem d. Na podstawie 

warunku (7) można stwierdzić, że rekuperowana moc o 

wartości P będzie całkowicie zużyta w układzie zasilania z 

prawdopodobieństwem d. Średnia moc hamowania 

odzyskowego jest na poziomie 100 kW [7], więc w 

przypadku PT Grabówek 80% energii hamowania będzie 

całkowicie zużyte, a w PT Sopot będzie to 20%. 

 

 
  

Rys. 6. Dystrybuanta d obciążenia P podstacji PT Sopot i PT 

Grabówek 

 

Jeśli warunek (7) nie jest spełniony, jedynie część 
generowanej mocy o wartości równej aktualnemu obciążeniu 

podstacji PPT będzie wykorzystana. Pozostała część mocy 

zostanie wytracona w rezystorach hamowania. Potencjał 

wykorzystania energii rekuperacji można określić na 

podstawie przebiegu PPT(t) obciążenia podstacji trakcyjnej. 

Zdefiniowana zostanie funkcja e(Prek), która wyraża 

stosunek energii rekuperacji Eogr możliwej absorpcji przy 

ograniczonej mocy PPT obciążenia podstacji do całkowitej 

energii Erek możliwe do wygenerowania przez źródło o mocy 

Prek: 

( )
rek

ogr

rek
E

E
Pe =                       (8) 

 

gdzie Erek i Eogr oznaczają energię możliwą do absorpcji i 

całkowitą energię do wytworzenia w czasie T. 

( )
( )

TP

dttPP

Pe
rek

T

rekogr

rek ⋅
=
∫
0

,
                      (9) 

 

gdzie Pogr(Prek,t) wyraża ograniczenie absorpcji generowanej 

energii do poziomu mocy PPT obciążenia podstacji: 
 





=→≥
=→<

=
PTChPTrek

rekChPTrek

ogr
PPPP

PPPP
P     (10)  

 

 
  

Rys. 7. Porównanie funkcji e(Pgen) dla PT Grabówek i PT Sopot. 
 

Rysunek 7 przedstawia wykres stopnia wykorzystania 

rekuperowanej energii w funkcji mocy rekuperacji. Przy 

założeniu mocy rekuperacji 100 kW w przypadku PT 

Grabówek może zostać wykorzystane 80 – 90% energii 

rekuperacji. Dla PT Sopot, ze względu na znacznie mniejszą 
intensywność ruchu, wykorzystanie rekuperacji jest na 

poziomie 20 – 30%. 

 

4. WIELOKRYTERIALNA OCENA UKŁADU  

    ZASILANIA SIECI TROLEJBUSOWEJ 
 

W licznych sytuacjach występuje konieczność oceny 

złożonego układu, opisanego wieloma, niezwiązanymi ze 

sobą wskaźnikami. W związku z tym wprowadza się pojęcia 

wskaźnika syntetycznego, który wyraża w sposób 

ujednolicony właściwości układu i umożliwia wykonanie 

porównania. Takim układem może być system energetyczny 

trakcji miejskiej, który jest opisany wieloma czynnikami. 

Każdy odcinek zasilania charakteryzuje się następującymi 

zasadniczymi parametrami: interwałem ruchu Δt, prędkością 
komunikacyjną v, średnią i maksymalną wartością prądu 

obciążania zasilacza Iav, oraz Imax, a także długością odcinka 

zasilania l. Dla celów porównawczych poszczególnych 

odcinków zasilania wybrano Metodą Obwiedni Danych – 

Data Envelopmen Analysis (DEA). 

 

4.1. Data Envelopment Analysis 
Model DEA oparty jest o analizę efektywności 

ekonomicznej, wyrażonej jako stosunek ważonej sumy 

wyjść do ważonej sumy wejść: 
 

wejscsumawazona

wyjscsumawazona
cEfektywnos

−−
−−=

    (11) 

 

W modelu DEA porównywanych jest n jednostek (j=1, 

2, …., n), z których każda jest opisana za pomocą i 

parametrów wejściowych xi oraz r parametrów wyjściowych 

yr. Wyznaczanie wskaźnika syntetycznego polega na 

wyznaczeniu zestawy wag poszczególnych zmiennych  xi  

oraz yr aby spełnione były zależności:  
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gdzie h jest wartością wskaźnika syntetycznego. Mówiąc 

innymi słowy, metoda DEA opiera się na programowaniu 

liniowym, którego zadaniem jest wybór najlepszych 

(mających maksymalne wartości) zastawów wag 

parametrów wejściowych i wyjściowych. 

 

4.2. Analiza układu zasilania 
Jako wartości wejściowe charakteryzujące system 

elektrotrakcyjny zostały przyjęte parametry ruchowe 

systemu transportowego w obszarze poszczególnych 

odcinków zasilania: interwał ruchu T oraz długość odcinka l. 

Wartości elektryczne, średnia i maksymalna wartość prądu 

obciążania iav oraz imax są parametrami wyjściowymi. 

Wartość wskaźnika syntetycznego h wyznaczona za pomocą 
metody DEA wyraża informację jak intensywne jest 

obciążenie elektryczne każdego odcinka zasilania w 

stosunku do intensywności ruchu pojazdów. Większa 

wartość wskaźnika h odpowiada większej wartości 

obciążenia w stosunku do intensywności ruchu, co oznacza 

większą kongestię ruchu drogowego. Metoda ta może być 
użyta do oceny kongestii ruchu drogowego.  

Wyniki obliczeń przedstawiono na rys.8. Największa 

wartość wskaźnika syntetycznego występuje dla odcinków I, 

VI, VII, VIII, XI, XII. Wynik ten może być wyjaśniony na 

podstawie obserwacji ruchu drogowego. Odcinki VI, VII, 

VIII SA zlokalizowane na ulicy Morskiej, będącej jedną z 

głównych arterii komunikacyjnych miasta. Odcinki XI, XII 

są zlokalizowane w ścisłym centrum miasta. Z drugiej 

strony, odcinek V znajduje się na obrzeżach miasta w 

dzielnicy peryferyjnej (Pustki Ciskowskie). 

 

 
  

Rys. 8. Porównanie wyników analizy wielokryterialnej odcinków 

zasilania 

5. PODSUMOWANIE 
 

Zaprezentowane użycie metod numerycznych w 

analizie układu zasilania sieci trakcyjnej oparte jest na 

wieloletnim doświadczeniu praktycznym autora, związanym 

z gdyńską siecią trolejbusową. Numeryczne, statystyczne 

metody umożliwiają uwzględnienie losowych czynników 

występujących w ruchu miejskim i mających znaczny 

wpływ na pracę układu zasilania [5-7].  

Metoda Monte Carlo umożliwia symulacje układu 

zasilania z uwzględnieniem czynników losowych. 

Przedstawiona metoda oceny potencjału hamowania 

odzyskowego pozwala na uproszczoną analizę układu 

zasilania z punktu widzenia instalacji zasobników 

superkondensatorowych lub innych urządzeń 
zwiększających efektywność odzysku energii. Natomiast 

zaprezentowana metoda oceny układu zasilania przy pomocy 

wielokryterialnej analizy decyzyjnej umożliwia ocenę stanu 

układu elektroenergetycznego na cele audytu technicznego 

bądź energetycznego. 
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THE PRACTICAL EXAMPLE OF NUMERICAL METHODS APPLICATION  

IN THE CALCULATIONS OF TRACTION SUPPLY SYSTEMS  
 

A characteristic feature of trolleybus transport is the random nature of traffic caused by congestion. It predestinates 

statistical and numerical methods for the analysis of trolleybus energy system. There are presented 3 methods of trolleybus 

traction system analysis: simulation of supply system based on Monte Carlo method, analysis of energy recovery potential 

based on statistical data analysis and benchmark of trolleybus supply system by one of Multiple Criteria Data Analysis - Data 

Envelopment Analysis (DEA) method. Paper refers to the author's practical experience with exploitation, analysis and 

calculation of trolleybus energetic systems. The emphasis is put on practical aspect of application of numerical methods in 

engineers work. 
 

Keywords: Electric traction, supply system, data analysis, MCDA, DEA. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono opracowaną bibliotekę C++, 

DSPElib – Digital Signal Processing Engine library, pozwalającą 

na prostą i szybką implementację wieloszybkościowych 

algorytmów przetwarzania sygnałów zawierających sprzężenia 

zwrotne, a co za tym idzie na szybkie prototypowanie tego typu 

algorytmów i włączanie ich do autonomicznych aplikacji 

przeznaczonych na platformę Windows lub Linux.  
 

Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, 
wieloszybkościowe przetwarzanie sygnałów, biblioteka C++, 

szybkie prototypowanie algorytmów. 
 

1. WPROWADZENIE 
 

W cyfrowym przetwarzaniu sygnałów (DSP – Digital 

Signal Processing) szczególnym wyzwaniem jest 

wykorzystywanie  algorytmów zawierających sprzężenie 

zwrotne, które sprawia, że kolejne wartości próbek 

wyjściowych algorytmu zależą od wartości poprzednich jego 

próbek wyjściowych. Przykładem takich algorytmów są 

cyfrowe filtry typu IIR (Infinite Impulse Response) [ 1] albo 

algorytmy adaptacyjne, których przykładem mogą być 

algorytmy synchronizacji symbolowej [ 2]. Wyklucza to 

blokową implementację, w której kolejne etapy 

przetwarzania można realizować odrębnie, niezależnie 

przetwarzając większe segmenty sygnału. Skomplikowanie 

implementacji w efekcie występowania sprzężenia 

zwrotnego jest szczególnie istotne na etapie prototypowania 

algorytmu, gdy docelowa struktura i parametry algorytmu 

przetwarzania sygnałów nie są jeszcze ściśle określone i są 

zmieniane w rezultacie testowania kolejnych wersji kodu, co 

skutkuje częstym wprowadzaniem poprawek. Nawet drobna 

zmiana koncepcji przetwarzania może w takim przypadku 

skutkować znacznymi zmianami w kodzie. Jeszcze większy 

problem stanowi implementacja algorytmów 

wieloszybkościowych (multirate), w których różne 

fragmenty algorytmu pracują z różnymi szybkościami 

próbkowania [ 3,  4]. 

W przypadku projektowania i implementacji 

algorytmów DSP pierwszym etapem typowo jest 

przetworzenie koncepcji do postaci schematu blokowego, po 

czym następuje wstępna implementacja i testowanie, zwykle 

w środowisku MATLAB [ 5] (bądź OCTAVE [ 6]), a 

końcowym etapem jest implementacja i testowanie 

docelowej aplikacji przygotowanej w języku C/C++. 

Dodatkowo w efekcie testów często trzeba powrócić do 

wcześniejszych etapów projektowania lub implementacji.  

Zaletą środowiska typu MATLAB jest prostota 

implementacji i dostępność znacznego zaplecza algorytmów 

przetwarzania oraz łatwość wglądu w sygnały z dowolnego 

punktu algorytmu. Środowisko to interpretuje polecenia 

zapisane w postaci skryptów, co ogranicza jego 

efektywność. W przypadku implementacji blokowych nie 

jest istotnym ograniczeniem ze względu na optymalizację 

tego środowiska pod kątem przetwarzania macierzowego. 

Jednak skrypty zawierające pętle sprzężenia zwrotnego, w 

których przetwarzanie musi być realizowane potokowo, 

próbka po próbce, są przetwarzanie bardzo wolno. 

Problemy te były motywacją do opracowania biblioteki 

C++ umożliwiającej implementację algorytmów DSP w 

ścisłym powiązaniu ze schematem blokowym, z 

pominięciem etapu jego realizacji w MATLABie i 

ograniczenie się do implementacji i testowania wybranych 

elementów projektowanego algorytmu. Ścisłe powiązanie 

implementacji w C++ ze schematem blokowym pozwala na 

łatwe przenoszenie modyfikacji schematu blokowego do 

kodu źródłowego aplikacji, a co za tym idzie na łatwe i 

szybkie testowanie różnych wariantów powstających na 

etapie prototypowania algorytmu. Jednocześnie z 

uzyskaniem większej wydajności przetwarzania dla 

realizowanych algorytmów wiąże się możliwość pominięcia 

czasochłonnej niskopoziomowej ich implementacji w 

C/C++. 

Prezentowana biblioteka jest wykorzystywana przez jej 

autora w pracy badawczej oraz dydaktyce. Z jej użyciem 

powstały aplikacje realizujące zaawansowane algorytmy 

przetwarzania sygnałów pracujące w czasie rzeczywistym na 

komputerach klasy PC, m.in. cyfrowy demodulator FSK [ 7] 

i edukacyjny model modulatora/demodulatora OFDM [ 8]. 

Studenci, posługując się biblioteką, w ramach zajęć 

projektowych oraz laboratorium z przedmiotu 

„Zaawansowane przetwarzanie sygnałów telekomunikacji 

cyfrowej”, już po krótkim przygotowaniu mogą 

samodzielnie implementować, modyfikować i testować 

autonomiczne aplikacje DSP korzystając z ogólnie 

dostępnych narzędzi. W ramach tych zajęć biblioteka 

wykorzystywana jest w realizacji takich zadań jak: 

polifazowa implementacja filtrów interpolacyjnych i 

decymacyjnych, projektowanie i implementacja 

interpolowanych filtrów FIR (I-FIR) [ 9] czy implementacja i 

badanie banku filtrów analizujących i syntezujących [ 10]. 

Przy użyciu biblioteki wytworzono również narzędzia 

wykorzystywane w ramach zajęć laboratoryjnych: 

PiAPS_sound – pozwalające na badanie właściwości 

przetworników A/C i C/A kart dźwiękowych [ 11], a także 

TELEsound – oprogramowanie wytworzone na potrzeby 

laboratorium z przedmiotu „Podstawy telekomunikacji” 

[ 12]. 
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 2. KONCEPCJA I KOMPONENTY BIBLIOTEKI 
 

Zalążek koncepcji biblioteki DSPElib stanowiła 

aplikacja miCePS rozwijana w latach 1993-2001, która była 

pomyślana jako uzupełnienie oprogramowania DSPS [ 13], 

realizującego przetwarzanie blokowe, o możliwość realizacji 

przetwarzania potokowego z pętlą sprzężenia zwrotnego. 

Pozwalała ona na ograniczenie bardzo czasochłonnego, 

niezbędnego na etapie rozwoju algorytmów, testowania i 

modyfikowania "czystej" implementacji C++. W związku z 

ograniczeniami tej aplikacji, takimi jak: implementacja w 

formie interpretera skryptów, brak możliwości 

wykorzystania algorytmów wieloszybkościowych oraz 

ograniczone możliwości diagnostyki oprogramowywanych 

algorytmów, rozwój tej aplikacji został zarzucony.  

Doświadczenia nabyte w trakcie rozwoju aplikacji 

miCePS stanowiły punkt wyjścia w opracowaniu 

prezentowanej w tym artykule biblioteki DSPElib, której 

pierwsza wersja powstała w 2005 roku. Modyfikacje założeń 

były jednak na tyle istotne, że biblioteka została opracowana 

całkowicie od nowa przy następujących założeniach: 

• zapewnienie wsparcia dla implementacji algorytmów 

zawierających sprzężenia zwrotne oraz rozwiązania 

wieloszybkościowe, 

• umożliwienie wytworzenia w C++ samodzielnej aplikacji 

realizującej algorytm pracujący w czasie rzeczywistym, 

• zapewnienie prostej aktualizacji zastosowanych  

rozwiązań, tak żeby aktualizacja jądra biblioteki nie 

wymagała modyfikacji kodu właściwej aplikacji, 

• prostota implementacji algorytmów DSP w sposób 

bezpośrednio powiązany ze schematem blokowym 

algorytmu, proste definiowanie połączeń oraz relacji 

czasowych, otwartość biblioteki, 

• prostota diagnozowania algorytmów DSP. 

Podczas tworzenia biblioteki szczególną uwagę 

zwrócono na wykorzystanie narzędzi ogólnie dostępnych, 

udostępnianych na zasadach licencji wolnego 

oprogramowania. Stąd biblioteka ta jest przystosowana do 

kompilacji z użyciem kompilatora g++ dostępnego zarówno 

na platformie Windows, jak i Linux.  

 

2.1. Struktura biblioteki 
W opracowanej bibliotece można wyróżnić obsługę 

bloczków przetwarzania oraz obsługę zegarów. Każdy 

bloczek przetwarzania jest reprezentowany przez odrębną 

klasę C++, tak aby zapewnić łatwe przenoszenie schematu 

algorytmu DSP do kodu C++. Wszystkie bloczki 

przetwarzania obsługiwane przez bibliotekę są 

implementowane jako klasy pochodne od klas DSP_block 

lub DSP_source.  

Klasa bazowa DSP_block implementuje podstawowe 

mechanizmy obsługi bloków, których próbki wyjściowe są 

generowane w oparciu próbki wejściowe. Szczególnym 

przypadkiem tego typu bloczków są ujścia sygnału, które 

przetwarzają próbki wejściowe bez generowania próbek 

wyjściowych, np. bloczek zapisu sygnału do pliku 

(DSPu_FILEoutput). Z kolei klasa DSP_source zapewnia 

podstawowe mechanizmy obsługi bloków stanowiących 

źródła sygnałów, czyli takich, które generują próbki 

wyjściowe, np. generator szumu (DSPu_rand) albo źródło 

podające na wyjście kolejne próbki pobierane z pliku 

(DSPu_FILEinput). W przypadku źródeł sterowanych, które 

generują próbki wyjściowe na podstawie parametrów 

otrzymywanych na ich wejściach, klasa implementująca je 

jest tworzona jako klasa pochodna obydwu klas bazowych: 

DSP_source i DSP_block. Przykładem może być bloczek 

DSPu_DCO realizujący generator, na którego wejście podaje 

się sygnały korekty jego częstotliwości i fazy. 

Ponieważ biblioteki ma służyć do implementacji 

algorytmów wieloszybkościowych, to bardzo ważna jest 

obsługa zegarów taktujących pracę poszczególnych 

segmentów algorytmu. Rdzeniem biblioteki jest klasa 

DSP_clock implementująca silnik przetwarzania 

kontrolujący wszystkie zdefiniowane w algorytmie zegary i 

inicjujący działanie powiązanych z nimi źródeł. Źródła te 

generując próbki wyjściowe pobudzają zarazem do działania 

pozostałe bloczki przetwarzania.  

Silnik biblioteki umożliwia definiowanie zarówno 

zegarów działających synchronicznie, jak i asynchronicznie. 

Zegary synchroniczne pracują z szybkością stanowiącą L/M-

krotność szybkości zegara referencyjnego, gdzie L i M są 

dodatnimi liczbami całkowitymi. Z kolei zegary 

asynchroniczne są aktywowane sygnałowo, np. bloczek 

DSPu_GardnerSampling stosowany w demodulatorze 

cyfrowym aktywuje zegar wyjściowy i generuje próbkę 

wyjściową, gdy na podstawie próbek wejściowych podjęto 

decyzję, że bieżąca próbka wejściowa jest interesującą nas 

próbką reprezentującą symbol nadany przez modulator 

cyfrowy [ 2].    

 

2.2. Jądro biblioteki 
Obsługa zegarów w jądrze biblioteki jest realizowana 

na zasadach symulacji zdarzeniowej, gdzie zdarzenia 

powiązane są z początkami kolejnych cykli poszczególnych 

zegarów. Przykładowe algorytmy wieloszybkościowe 

pokazuje rys. 1. Po lewej stronie pokazano algorytm 

generujący sygnał kluczowany zgodnie z kodem Morse’a. 

Sygnał kluczujący jest generowany w bloczku 

DSPu_MORSEkey z szybkością 1000 Sa/s. Sygnał ten jest 

zapisywany do pliku (DSPu_FILEoutput) po 5-krotnej 

decymacji (szybkość 200 Sa/s). Jednocześnie po 8-krotnej 

interpolacji moduluje on sinusoidalny sygnał nośny 

generowany w bloczku DSPu_DDScos (8000 Sa/s). Tak 

zmodulowany sygnał jest przekazywany przez sieć TCP/IP 

do kolejnej aplikacji z użyciem bloczka 

DSPu_SOCKEToutput. Występującym w tym algorytmie 

szybkościom próbkowania odpowiadają następujące 

długości cykli zegarów: 1, 5 i 40. Jeden cykl zegara 

odpowiada tu długości cyklu podstawowego określonej jako 

najmniejszy wspólny podzielnik odstępów próbkowania 

wszystkich zegarów występujących w algorytmie. 

Występowanie na osi czasu początków cykli poszczególnych 

zegarów zaznaczono strzałeczkami na górze rysunku 1. 

Zauważmy, że w tym przypadku zdarzenia obsługi zegarów 

można powiązać z obsługą zdarzeń najszybszego zegara, 

którego cykl odpowiada cyklowi podstawowemu 

realizowanego algorytmu. Wolniejsze zegary są po prostu 

obsługiwane w wybranych cyklach tego zegara. 

Nieco inna sytuacja występuje w przypadku 

dwuszybkościowego algorytmu pokazanego po prawej 

stronie rys. 1. Algorytm ten odbiera poprzez sieć IP 

(DSPu_SOCKETinput) sygnał generowany przez 

poprzednio omawiany algorytm i odtwarza go z użyciem 

karty dźwiękowej (DSPu_AudioOutput) z szybkością 11025 

Sa/s. Ponieważ odbierany sygnał cechuje szybkość 

próbkowania 8000 Sa/s, to konieczna jest realizacja zmiany 

szybkości próbkowania (DSPu_SampleRateConversion) z 

krotnością 441/320. Stąd w tym algorytmie cykle zegarów  
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Rys. 1. Przykładowe algorytmy wieloszybkościowe wraz ze wskazanymi na osiach czasu początkami cykli poszczególnych zegarów  

 

wejściowego i wyjściowego wynoszą odpowiednio 441 

i 320 cykli podstawowych. Jak widać na osi czasu 

przedstawionej w dolnej części rysunku 1 obydwa zegary są 

obsługiwane w odmiennych chwilach czasu, a ponadto 

poszczególne zdarzenia (początki cykli zegarów) są od 

siebie oddzielone o około kilkaset cykli podstawowych, co 

uzasadnia stosowanie symulacji zdarzeniowej. 

Jądro biblioteki w pierwszym kroku określa najbliższą 

chwilę, w której aktywowany jest przynajmniej jeden zegar. 

Dla tej chwili określane są wszystkie aktywowane zegary, 

których kolejny cykl zaczyna się w danej chwili. Dla 

znalezionych zegarów są tworzone dwie listy źródeł 

sygnałów (bloków pochodnych od klasy DSP_source) 

powiązanych z aktywowanymi zegarami. Pierwsza, to lista 

źródeł, do których należy przekazać informację o 

rozpoczęciu się cyklu zegara, w którym dane źródło będzie 

aktywowane. Powiadomienia te są istotne przede wszystkim 

dla asynchronicznych źródeł sterowanych sygnałowo. 

Informują one źródło o tym, że w danym cyklu pojawi się na 

jego wejściu próbka sterująca jego pracą. Po przekazaniu 

powiadomień wywoływane są procedury obsługi wyjść 

źródeł znajdujących się na drugiej liście zawierającej źródła 

generujące w danym cyklu próbki wyjściowe.  

W ramach obsługi źródła sygnału obliczone próbki 

wyjściowe są przekazywane do podłączonych do niego 

bloczków, które z kolei przekazują te próbki do kolejnych 

bloczków. W szczególnych przypadkach obsługa źródła 

może być odroczona, gdy źródło oczekuje na dane 

zewnętrzne. Przykładowo źródło DSPu_AudioInput może 

nadal oczekiwać na próbki pozyskiwane za pomocą karty 

dźwiękowej a źródło DSPu_SocketInput na próbki 

przesyłane przez sieć. W takim przypadku po przetworzeniu 

pozostałych źródeł procedura obsługi zegarów ponownie 

podejmie próbę wykonania procedur obsługi tych źródeł.  

Dodatkowo, w ramach obsługi źródeł, mogą być 

aktywowane zegary asynchroniczne sterowane sygnałowo. 

Trafiają one do zbioru zegarów aktywowanych w danym 

cyklu i zostaną obsłużone po zakończeniu obsługi 

wszystkich bieżących źródeł. Sytuacja, gdy główna 

procedura obsługi zegarów stwierdzi, że w bieżącym cyklu 

obsługi nie udało się przetworzyć żadnego źródła i 

jednocześnie żadne źródło nie oczekuje na dane zewnętrzne 

oraz lista źródeł aktywowanych sygnałowo jest pusta 

oznacza, że w działaniu algorytmu wystąpił błąd, 

najprawdopodobniej związany z nieprawidłowo 

zdefiniowanymi relacjami pomiędzy zegarami i biblioteka 

raportuje problem.  

 

3. UŻYTKOWANIE BIBLIOTEKI 
 

Korzystając z prezentowanej biblioteki programista 

może oprogramować algorytm przetwarzania sygnałów 

bezpośrednio w oparciu o jego schemat blokowy. Typowe 

bloki przetwarzania deklaruje się jako obiekty, a połączenia 

pomiędzy blokami definiuje się jednym poleceniem 

(DSP_connect) wskazując obiekty reprezentujące łączone 

bloki oraz nazwy odpowiednich wejść i wyjść. Użytkownik 

biblioteki nie musi wdawać się w szczegóły implementacji 

bloczków oraz relacji pomiędzy nimi, co jest znacznym 

ułatwieniem zwłaszcza, gdy w algorytmie występują 

sprzężenia zwrotne, a bloczki pracują z różnymi 

szybkościami próbkowania.  
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Poniżej przedstawiono kod źródłowy aplikacji 

implementującej algorytm, którego schemat pokazano po 

prawej stronie rys. 1. 

 
void main(void) 

{ 
  DSP_clock_ptr MasterClock; 

  MasterClock = DSP_clock::CreateMasterClock(); 

   
  DSP_LoadCoef coef_info; DSP_float h_SRC[9261]; 

  coef_info.Open("LPF_8000_11025.coef", "matlab"); 

  coef_info.Load(h_SRC, 9261);  

 
  DSPu_SOCKETinput in_socket(MasterClock,  

   "127.0.0.1", true, 0x00000003); 

  DSPu_SamplingRateConversion SRC(MasterClock, 441, 320,   

   9261, h_SRC); 

  DSPu_AudioOutput AudioOut(11025); 

  DSPu_FILEoutput WAVEfile("morse.wav",  

  DSP_ST_short, 1, DSP_FT_wav, 11025); 

 
  DSP_connect(in_socket.Output("out"), SRC.Input("in")); 

  DSP_connect(SRC.Output("out"), AudioOut.Input("in")); 

  DSP_connect(SRC.Output("out"), WAVEfile.Input("in")); 

 
  DSP_component::CheckInputsOfAllComponents(); 

  DSP_clock::SchemeToDOTfile(MasterClock, "schemat.dot"); 

 

  do {  

    DSP_clock::Execute(MasterClock, 2000); 

  } while (in_socket.GetBytesRead() != 0); 

   

  DSP_clock::FreeClocks(); 

} 

 

Kolejne segmenty programu realizują następujące 

zadania: 

• zdefiniowanie głównego zegara, 

• wczytanie współczynników filtru interpolacyjnego 

zaprojektowanego z użyciem zewnętrznej aplikacji, np. 

MATLABa, 

• deklaracje definiujące bloczki implementowanego 

algorytmu, 

• definicje połączeń z użyciem nazw wejść i wyjść 

poszczególnych bloczków (skompilowana aplikacja na 

etapie definiowania połączeń weryfikuje ich poprawność, 

m.in. zgodność zegarów łączonych bloczków), 

• wywołanie procedury sprawdzającej czy wszystkie 

wejścia bloczków są podłączone oraz procedury 

generującej schemat blokowy do pliku o rozszerzeniu dot 

(plik ten można przetworzyć z użyciem narzędzia dot z 

pakietu Graphviz [ 14] uzyskując z ten sposób rysunki 

schematów; przykładowe schematy wygenerowane w ten 

sposób pokazano na rys. 1), 

• uruchomienie algorytmu na zadaną liczbę cykli podanego 

zegara (nie musi to być zegar główny); kolejne 

wywołanie polecenia Execute kontynuuje pracę 

algorytmu; w powyższym przykładzie metoda Execute 

jest wywoływana dopóki aktywne jest połączenie IP, 

przez które przekazywany jest przetwarzany sygnał, 

• zwolnienie zasobów powiązanych z zegarami 

algorytmów, w tym automatycznie tworzonych zegarów 

pochodnych; w przypadku omawianego kodu jest to 

zegar wyjściowy automatycznie wygenerowany w 

bloczku DSPu_SamplingRateConversion. 

Jak widać definiowanie i łączenie elementów 

implementowanego algorytmu jest bardzo uproszczone i 

praktycznie w stosunku jeden do jeden może być powiązane 

ze schematem blokowym algorytmu. Dodatkowo 

implementację  znacząco upraszczają wbudowane funkcje 

diagnostyczne wykonywane automatycznie na etapie 

definiowania połączeń i w trakcie pracy algorytmu oraz 

wykonywane na życzenie użytkownika. Możliwe jest 

również łatwe wytworzenie schematu zaimplementowanego 

algorytmu. 

Bibliotekę cechuje również duża otwartość, która 

umożliwia łatwe rozszerzenie jej możliwości przez 

użytkownika. W ramach oferowanych przez bibliotekę 

funkcjonalności możliwe jest wykorzystanie bloczków 

DSPu_MyFunction oraz DSPu_OutpuBuffer i 

DSPu_InputBuffer, które pozwalają na dołączenie funkcji 

obsługi (callback) definiowanej przez użytkownika i 

wywoływanej przez bibliotekę, gdy konieczne jest 

przetworzenie próbek wejściowych i wygenerowanie próbek 

wyjściowych bloczka. W zależności od konfiguracji, bloczki 

te umożliwiają implementację dowolnych bloczków 

przetwarzania oraz źródeł sygnału, w tym źródeł 

sterowanych. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników 

dostępna jest również możliwość uzupełniania biblioteki o 

własne bloczki pochodne od klas DSP_block lub 

DSP_source. Kolejną możliwością jest tworzenie klas 

makropoleceń pochodnych od klasy DSP_macro, w których 

definiuje się bloczki i połączenia, tak jak przy normalnym 

definiowaniu algorytmów, z tą różnicą, że dodatkowo 

określa się wejścia i wyjścia wybranych bloczków 

wewnętrznych tej klasy, które są udostępniane na zewnątrz. 

Taką klasę makro, można później wykorzystywać w kodzie 

do tworzeniu algorytmów, tak jak każdy inny bloczek 

dostępny w bibliotece, przy czym wewnętrznie biblioteka 

realizuje każdą instancję takiego makra jako grupę bloczków 

i połączeń pomiędzy nimi. 

 

4. PODSUMOWANIE 
 

Przedstawiona biblioteka DSPElib umożliwia 

oprogramowywanie w C++ algorytmów DSP na poziomie 

struktury blokowej, co jest szczególnie istotne na etapie 

prototypowania algorytmów. Zwłaszcza przydatna jest 

łatwość modyfikowania struktury oraz możliwość uzyskania 

wglądu w reprezentacje sygnałów w dowolnym miejscu 

schematu poprzez dodanie jednego obiektu reprezentującego 

wyjście do pliku oraz jego podłączenie do interesującego nas 

wyjścia. Poza uproszczeniem implementacji algorytmów 

biblioteka zawiera w sobie rozbudowane mechanizmy 

detekcji i raportowania błędów zawartych w strukturze 

algorytmu przetwarzania sygnału. Mechanizmy te są 

aktywne podczas uruchamianiu aplikacji w trybie 

debugowania. Przykładowo, procedury biblioteczne 

wykrywają i raportują, podając nazwy powiązanych z 

problemem bloków i wyjść, próby podłączenia wielu wyjść 

do jednego wejścia, pętle sprzężenia zwrotnego nie 

zawierające elementu opóźniającego, czy też niezgodność 

zegarów łączonych bloków. Właściwość ta ułatwia 

zrealizowanie struktury spełniającej zasady realizacji 

algorytmów DSP. Jednak, ponieważ struktura spełniająca te 

zasady może nie być zgodna z założeniami programisty, 

przydatna jest również dostępna w bibliotece funkcja 

generacji schematów na podstawie utworzonej struktury 

bloków przetwarzania sygnałów. Zauważmy, że struktura ta 

niekoniecznie wynika bezpośrednio z samego kodu C++, 

może być ona bowiem konstruowanych programowo, np. 

zależnie od parametrów wprowadzanych przez użytkownika 

aplikacji określającego np. jaki wariant algorytmu 

przetwarzania należy zastosować.  

Poszukując bibliotek C++ dedykowanych 

implementacji algorytmów cyfrowego przetwarzania 

sygnałów można głównie natrafić na biblioteki 

implementujące zestawy zoptymalizowanych narzędzi DSP 
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do analizy i blokowego przetwarzania sygnałów, np. 

Jamoma DSP [ 15], ICST DSP [ 16] i Aquila [ 17]. Niektóre 

rozwiązania, np. SPUC [ 18], są przystosowane do potokowej 

realizacji przetwarzania, ale tak jak i w przypadku 

poprzednio wymienionych bibliotek interakcję pomiędzy 

bloczkami musi zaimplementować i przetestować 

użytkownik. Zbliżoną do prezentowanej tutaj biblioteki pod 

względem użytkowym jest biblioteka slib [ 19]. Jednak jej 

możliwości w realizacji algorytmów wieloszybkościowych 

oraz algorytmów zawierających pętle sprzężenia zwrotnego, 

są bardzo ograniczone z uwagi na stosowanie buforów 

służących do gromadzenie próbek przekazywanych 

pomiędzy bloczkami. W bibliotece tej brakuje też 

zaawansowanego zarządzania zegarami algorytmów 

przydatnego w implementacji algorytmów 

wieloszybkościowych. Kolejną cechą wyróżniającą 

bibliotekę DSPElib jest rozbudowane raportowanie błędów. 

Przedstawiona biblioteka jest wykorzystywana przez 

jej autora w pracy badawczej oraz dydaktyce. Posługując się 

biblioteką studenci już po krótkim przygotowaniu mogą 

samodzielnie implementować, modyfikować i testować 

autonomiczne aplikacje DSP korzystając z narzędzi 

OpenSource’owych. Dodatkowo, otwarty charakter 

biblioteki umożliwia zaawansowanym użytkownikom na 

uzupełnianie zestawu dostępnych bloczków DSP korzystając 

z uproszczonych wzorców. 
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DSPElib - C ++ LIBRARY FOR RAPID DEVELOPMENT OF 
MULTIRATE DIGITAL SIGNAL PROCESSING ALGORITHMS 

 

The C ++ library called DSPElib - Digital Signal Processing Engine library developed by the author is presented in the 

paper. The library allows for simple implementation of multirate signal processing algorithms containing feedback loops and 

thus can be used for rapid prototyping of this type of algorithms. Using the library the algorithms can be implemented as 

stand-alone applications both for Windows or Linux platforms. 

 

Keywords: digital signal processing, multirate signal processing, C++ library, rapid algorithms prototyping. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania 

stanowiska laboratoryjnego, które umożliwia weryfikację 
eksperymentalną nowej metody pomiaru rezystancji pętli 
zwarciowej. Metoda ta charakteryzuje się tym, że nie następuje 

wyzwalanie wyłączników różnicowoprądowych, mimo 

wykorzystania stosunkowo dużej wartości prądu pomiarowego. 

Weryfikacja metody na stanowisku laboratoryjnym jest podstawą 
do skonstruowania prototypowego miernika rezystancji pętli 
zwarciowej przeznaczonego do obwodów z wyłącznikami 

różnicowoprądowymi. 

 
Słowa kluczowe: impedancja pętli zwarciowej, rezystancja pętli 
zwarciowej, wyłączniki różnicowoprądowe, stanowisko 

laboratoryjne. 

 

1. WSTĘP 

 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 [1] jednym 

z podstawowych pomiarów w trakcie sprawdzania instalacji 

elektrycznych o układzie TN jest pomiar impedancji pętli 
zwarciowej. Pomiar ten wykonuje się w ramach badań 
odbiorczych po wybudowaniu instalacji elektrycznej oraz 

okresowo, w trakcie jej eksploatacji. Aby zapewnić 
skuteczną ochronę przeciwporażeniową przez samoczynne 

wyłączanie zasilania, zgodnie z normą PN-HD 60364-4-

41:2009 [2] powinien być spełniony warunek:  

  

a

o
s

I

U
Z ≤  

(1)

gdzie: 

Zs  – mierzona impedancja pętli zwarciowej, 

Uo  – napięcie instalacji względem ziemi, 

Ia  – prąd wyłączający zabezpieczenia. 

 

Obecnie znaczna część obwodów odbiorczych niskiego 

napięcia w instalacjach elektrycznych jest chroniona 

wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD). W niektórych 

przypadkach, niestety, jeden wyłącznik różnicowoprądowy 

chroni całą instalację budynku mieszkalnego, a to powoduje 

znaczne kłopoty podczas pomiaru impedancji pętli 
zwarciowej w obwodach odbiorczych.  

Najczęściej wykorzystywaną metodą pomiaru 

impedancji pętli zwarciowej jest tzw. metoda sztucznego 

zwarcia. Polega ona na włączeniu w obwód mierzony, 

pomiędzy przewód fazowy a przewód ochronny, znanej 

impedancji Z0 powodującej przepływ prądu pomiarowego  

[1, 3–13]. Wartość tego prądu ma znaczący wpływ na błąd 

pomiaru – im prąd większy tym mniejszy jest błąd. 

Wartość prądu pomiarowego w powszechnie 

stosowanych miernikach wynosi od kilku do kilkudziesięciu 

amperów, a w miernikach wielkoprądowych, 

wykorzystywanych do pomiaru bardzo małych wartości 

impedancji, kilkaset amperów. W przypadku obwodów, 

w których nie występują wyłączniki różnicowoprądowe duża 

wartość prądu pomiarowego nie stanowi problemu, 

natomiast w obwodach z tymi wyłącznikami pojawia się 
problem ich zbędnego wyzwalania. W takim przypadku, 

oprócz braku możliwości poprawnego wykonania pomiaru, 

dochodzić może do zbędnych wyłączeń spod napięcia 

obwodów, które wymagają bezprzerwowego zasilania.  

Istnieje kilka metod pomiaru impedancji pętli 
zwarciowej bez wyzwalania wyłączników 

różnicowoprądowych, jednak każda z nich posiada pewne 

wady [13]. Cztery najczęściej wykorzystywane opisano 

poniżej.  

Pierwszą metodą jest bocznikowanie wyłącznika 

różnicowoprądowego na czas pomiaru, lecz wpływa to 

niekorzystnie na bezpieczeństwo podczas pomiaru, a także 

występują trudności techniczne w wykonaniu 

bocznikowania.  

Drugą jest zastosowanie prądu pomiarowego o wartości 

mniejszej niż 0,5I∆n wyłączników różnicowoprądowych 

o I∆n = 30 mA – zwykle (10÷12) mA. Niestety, zastosowanie 

tak małej wartości prądu pomiarowego jest przyczyną małej 

dokładności pomiaru. Występują także znaczne ograniczenia 

wartości mierzonej – dopuszczalny błąd może zostać 
przekroczony, gdy mierzona impedancja ma wartość 
mniejszą niż 0,5 Ω. 

Kolejną jest metoda [14, 15] wykorzystująca tzw. prąd 

dopełniający (rys. 1). Polega ona na wymuszeniu 

w przewodzie neutralnym prądu dopełniającego Id o wartości 

równej lub zbliżonej do wartości prądu pomiarowego IM, 
lecz o przeciwnym kierunku. W rezultacie różnica prądów 

IM - Id jest równa zero bądź mniejsza od wartości 

powodującej zadziałanie wyłącznika tj. nie większa niż 
0,5 I∆n wyłącznika różnicowoprądowego. Główną wadą tej 

metody jest konieczność przyłączania dodatkowego 

przewodu, niejednokrotnie o znacznej długości, pomiędzy 

miernikiem a punktem znajdującym się przed wyłącznikiem 

różnicowoprądowym.  
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Rys. 1. Zasada pomiaru impedancji pętli zwarciowej 

z wymuszaniem prądu dopełniającego: 

IM – prąd pomiarowy, Id – prąd dopełniający, 

PPD – przetwornik prądu dopełniającego, 

RCD – wyłącznik różnicowoprądowy 

Z0M – impedancja obciążenia pomiarowego miernika 

 

Czwarta metoda wykorzystuje nasycanie rdzenia 

przekładnika sumującego wyłączników 

różnicowoprądowych. W przewodzie neutralnym wymusza 

się przepływ prądu stałego nasycającego rdzeń [16]. Po jego 

nasyceniu pomiar można wykonać prądem stosunkowo 

dużej wartości. Wadą tej metody jest konieczność 
zastosowania dodatkowego źródła, które wymusza przepływ 

prądu stałego.  

 

2. BUDOWA STANOWISKA LABORATORYJNEGO 

 

2.1. Proponowana metoda pomiaru 

Mając na uwadze ograniczenia powszechnie 

stosowanych metod pomiarowych i mierników, 

zaproponowano autorską metodę pomiaru, którą 
szczegółowo opisano w [17–19]. W metodzie tej 

zastosowano kształt prądu pomiarowego, na który nie 

reagują wyłączniki różnicowoprądowe typu AC i typu A. 

Metoda ta pozwala na pomiar tylko rezystancji pętli 
zwarciowej, ale w obwodach odbiorczych układu TN oraz 

w układzie TT zdecydowanie dominuje właśnie rezystancja.  

Układ pomiarowy (rys. 2) składa się z członu 

sterującego CU, łącznika głównego W, diody prostowniczej 

D, triaka głównego TG, szeregowo połączonych rezystancji 

R1, R2, R3, triaków bocznikujących T1, T2, T3, kondensatora 

filtrującego C0 oraz rezystancji obciążenia pomiarowego R0.  

 

 
 

Rys. 2. Schemat układu do pomiaru rezystancji pętli zwarciowej 

nową metodą 
 

2.2. Zasada pomiaru według proponowanej metody 

Po przyłączeniu układu pomiarowego do instalacji 

mierzonej załączany jest łącznik W. Mierzona jest wartość 
szczytowa napięcia U1 za diodą prostowniczą. Następnie 

załączany jest triak główny TG i następuje przepływ prądu 

przez diodę D oraz rezystancje R1, R2, R3, które ograniczają 
jego wartość. Ładuje się kondensator C0, a po czasie 10 ms 

(czyli jednej półfali napięcia zasilającego) zostaje on 

częściowo rozładowany przez rezystor pomiarowy R0. 

Dzięki temu prąd płynący przez R0 zwiększa się (rys. 3), 

a jego wartość jest ograniczona szeregowo połączonymi 

rezystancjami R1, R2, R3 oraz R0 (do chwili t1 na rys. 3). 

W chwili t1 następuje załączenie triaka T1 i zbocznikowanie 

rezystora R1. Zmniejsza się sumaryczna wartość rezystancji 

obwodu, a prąd pomiarowy stopniowo rośnie przy każdym 

przejściu półfali napięcia zasilającego doładowując 

jednocześnie kondensator C0 do wyższego napięcia. 

Analogiczna sytuacja powtarza się w przypadku triaków T2 

i T3, i zbocznikowaniu rezystorów R2 i R3 (rys. 3, chwile t2 

i t3). Ostatecznie w obwodzie pozostaje tylko dioda D, 

kondensator C0 i rezystor pomiarowy R0. Prąd stabilizuje się 
i osiąga wartość maksymalną. Następnie mierzona jest 

szczytowa wartość napięcia U2 za diodą prostowniczą D. Na 

podstawie (2) wyliczana jest wartość rezystancji pętli 
zwarciowej.  
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Rys. 3. Przykładowy przebieg prądu pomiarowego iM 

 
2.3. Symulacje komputerowe w programie LTspice 

Dla prawidłowego dobrania elementów układu 

pomiarowego, przed budową stanowiska laboratoryjnego 

wykonano szereg symulacji z użyciem programu LTspice. 

W pierwszej kolejności zbudowano schemat układu za 

pomocą dostępnych bloków funkcyjnych programu. Dla 

uproszczenia, zamiast triaków TG oraz T1, T2, T3, 

zastosowano łączniki oznaczone na schemacie jako S_G, 

S1-S3 (rys. 4). Takie uproszczenie jest dopuszczalne, 

ponieważ symulacje służyły tylko do zgrubnego określenia 

parametrów budowanego układu laboratoryjnego. Nie 

zastosowano także łącznika W, który w przypadku symulacji 

nie był konieczny.  

Sterowanie łącznikami zrealizowano za pomocą źródeł 

napięciowych V_G, V1-V3 o charakterystyce pulsacyjnej. 

Dzięki temu można było dokładnie ustawić czas załączenia 

i wyłączenia odpowiedniego łącznika. Dobór elementów 
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układu oraz czasu zamknięcia łączników bocznikujących 

dobrano doświadczanie tak, aby prąd pomiarowy IM nie 

narastał zbyt gwałtownie, co mogłoby doprowadzić do 

wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego.  

Za pomocą funkcji programu umożliwiającej 

wyświetlanie prądów i napięć zmierzono wartości chwilowe 

przebiegów występujących w projektowanym układzie. 

 

 
 

Rys. 4. Schemat ideowy układu symulacyjnego w programie 

LTspice 

 

Na podstawie symulacji przygotowano szereg ustawień 
układu modelowego potrzebnych do budowy stanowiska 

laboratoryjnego. Symulacje dały możliwość doboru 

prawidłowych elementów układu rzeczywistego oraz 

pozwoliły zaoszczędzić czas nad badaniami 

eksperymentalnymi. 

 

2.4. Opis stanowiska laboratoryjnego 

Po przeprowadzeniu symulacji w programie LTspice, 

przygotowano stanowisko w celu potwierdzenia 

skuteczności nowej metody pomiaru. W pierwszym etapie 

wykorzystano rezystory pozwalające na uzyskanie prądu 

pomiarowego na poziomie około 1 A. Jako boczniki zamiast 

triaków zastosowano przekaźniki o niewielkim prądzie 

znamionowym – do 10 A. Sterowanie przekaźników 

zrealizowano manualnie. Takie rozwiązanie nie pozwalało 

na uzyskanie powtarzanych czasów załączania, lecz 

wstępnie potwierdziło skuteczność metody pomiaru.  

 

 
 

Rys. 5. Widok stanowiska laboratoryjnego 

 

W drugiej wersji stanowiska wykorzystano rezystory 

nastawne dużej mocy oraz, jako boczniki, styczniki 

o prądzie znamionowym 115 A (rys. 5). Przekaźniki zostały 

wymienione na styczniki, ponieważ po wielokrotnych 

próbach styki przekaźników 10 A zaczęły się sczepiać od 

przepływu znacznych prądów impulsowych. Styczniki 

115 A sterowane były napięciem przemiennym 230 V 

załączanym przez dodatkowe przekaźniki. Całością układu 

sterowała płytka rozwojowa Arduino Leonardo oraz 

specjalnie do tego celu napisany program w języku C. 

W programie tym można było ustawić czas załączenia oraz 

wyłączenia każdego ze styczników i tym samym 

wykonywać powtarzalne próby. W tej wersji układu 

uzyskano prąd pomiarowy na poziomie 6,2 A (wartość 
szczytowa) i nie powodował on zbędnego wyzwalania 

wyłączników różnicowoprądowych o I∆n = 30 mA typu AC 

i typu A. Do pomiaru wartości napięć i prądów 

występujących w układzie wykorzystano oscyloskop 

cyfrowy. Konieczne było każdorazowe odczytywanie 

wyników pomiaru z oscyloskopu i obliczanie za pomocą (2) 

wartości rezystancji pętli zwarciowej. 

Obecnie trwają prace nad wersją nr 3 układu, w której 

styczniki i przekaźniki zastąpiono triakami (rys. 6 i 7). 

Sterowanie triaków zrealizowano za pomocą optotriaków, by 

oddzielić galwanicznie mikroprocesorowy układ sterujący 

od obwodu głównego. Układ pomiarowy nadal sterowany 

jest za pomocą mikrokontrolera i komputera PC. Rezystory 

nastawne zastąpione zostały rezystorami dużej mocy 

z radiatorami.  

 

 
 

Rys. 6. Schemat ideowy układu w wersji nr 3 

 

 

 
Rys. 7. Schemat płytki drukowanej układu w wersji 3 
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Zaprojektowany układ pozostaje wersją rozwojową. 
Zastosowano w nim rozwiązania pozwalające na szybką 
zmianę pojemności C0 za pomocą dodatkowej płytki ze 

złączami śrubowymi, do których można przyłączyć 
równolegle i szeregowo kilka kondensatorów. W podobny 

sposób można wymieniać na płytce również rezystory. 

Dodano kilka złącz diagnostycznych i pomiarowych 

pozwalających na łatwe przyłączanie mierników. W wersji 

nr 3 układu, do pomiaru napięć U1 i U2 zgodnie z (2) 

wykorzystana została karta pomiarowa NI PCIe-6320 

przyłączona do komputera z oprogramowaniem 

pomiarowym i sterującym. Ostatecznie karta pomiarowa ma 

również sterować triakami przez optotriaki za pomocą wyjść 
cyfrowych dostępnych na karcie PCIe.  

 

3. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Zaprezentowane stanowisko umożliwia weryfikację 
eksperymentalną metody pomiaru rezystancji pętli 
zwarciowej o stosunkowo dużym prądzie pomiarowym, 

która może być stosowana w obwodach chronionych 

wyłącznikami różnicowoprądowymi. Kolejnym etapem 

badań będzie wykonanie szeregu prób mających na celu 

udoskonalenie automatyki pomiaru oraz automatycznego 

przetwarzania wartości mierzonych i prezentacji wyników 

pomiarów.  
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LABORATORY STAND FOR TESTING OF A NEW METHOD  

OF FAULT LOOP RESISTANCE MEASUREMENT 
 

Every low voltage installation should be periodically tested for the evaluation of the effectiveness of protection against 

electric shock. In a TN type network a fault loop impedance or resistance test is performed. If a residual current device is 

installed in the tested circuit this test is problematic. The residual current device trips out during the test, because the 

measurement current is the residual current for the device. In the paper authors present the construction and principle of 

operation of a laboratory stand for verification of a new method of fault loop resistance measurement. This method enables 

measuring of fault loop resistance without nuisance tripping of residual current devices, in spite of the use of relatively high 

value of measuring current. The verification of the new method with the use of this laboratory stand is a base for construction 

of a prototype meter dedicated for circuits with residual current devices. 

 

Keywords: fault loop impedance, fault loop resistance, residual current devices, laboratory stand. 
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Streszczenie: Moc zainstalowana oraz produkcja energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii od kilkunastu lat 

systematycznie w Polsce wzrasta. Należy spodziewać się, że 

tendencja ta w najbliższych latach zostanie utrzymana. Dość dużym 

zainteresowaniem cieszą się źródła wiatrowe oraz źródła 

fotowoltaiczne, co sprawia, że przy znacznych ich mocach 

zainstalowanych konieczne staje się badanie wpływu tych źródeł na 

system elektroenergetyczny. W artykule przedstawiono analizę 

wpływu farmy fotowoltaicznej i farmy wiatrowej na poziom strat 

mocy czynnej i biernej w systemie elektroenergetycznym. 

Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu DIgSILENT 

PowerFactory.  
 

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii (OZE), farmy 

fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, straty mocy czynnej i biernej 

 

1. WSTĘP 

 

W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się dynamiczny 

rozwój odnawialnych źródeł energii, co przekłada się na 

coraz większą ich liczbę w systemie elektroenergetycznym. 

Rozwój ten związany jest m.in. z nakładanym przez Unię 

Europejską obowiązkowym udziałem energii odnawialnej 

w całkowitej energii dostarczanej odbiorcom końcowym, ale 

również z ograniczeniami dotyczącymi emisji gazów 

cieplarnianych. W ostatnich latach najbardziej dynamicznie 

rozwijała się energetyka wiatrowa. Jednak po zmianie 

przepisów w Polsce i wprowadzeniu w życie ustawy 

o odnawialnych źródłach energii ograniczającej budowę 

nowych elektrowni wiatrowych [1, 2] wzrosło 

zainteresowanie energią pochodzącą ze źródeł 

fotowoltaicznych. Niniejszy artykuł prezentuje wpływ wyżej 

wymienionych źródeł odnawialnych na straty mocy 

w systemie elektroenergetycznym.  

 

2. BADANY SYSTEM 
 

Przeprowadzona analiza dotyczyła systemu testowego 

przedstawionego na rysunku 1. Jest to system o napięciu 

110 kV i składa się z dziewięciu węzłów, trzech generatorów 

systemowych o mocach: Gen1 = 200 MW, Gen2 = 200 MW, 

Gen3 = 150 MW, trzech transformatorów, trzech odbiorów 

oraz sześciu linii. Do szyn B8 tak zbudowanego systemu 

przyłączono farmę fotowoltaiczną o mocy 60 MW i farmę 

wiatrową o mocy 16,2 MW. Struktury farm przedstawiono 

odpowiednio na rysunkach 2 i 3.  
 

 
 

Rys. 1. Badany system elektroenergetyczny [3] 

 

 
Rys. 2. Struktura farmy fotowoltaicznej 
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Rys. 3. Struktura farmy wiatrowej 

 

W poszczególnych źródłach i odbiorach 

zaimplementowano przedstawione na rysunkach 4, 5 i 6 

charakterystyki zmienności mocy. Dobowa zmienność mocy 

czynnej przedstawiona na rysunku 6 dotyczy grupy trzech 

elektrowni umieszczonych w górnej części rysunku 3. 

Pozostałe trzy elektrownie, przyłączone odpowiednio do 

szyn LV(3), LV(4) i LV(5), charakteryzują się analogiczną 

zmiennością mocy. 

 

 
 

Rys. 4. Dobowa zmienność generowanej mocy czynnej dla farmy 

fotowoltaicznej 

 

 
 

Rys. 5. Dobowa zmienność mocy pobieranej przez analizowane 

odbiory  

 

Charakterystyki generowanej mocy przez farmę 

wiatrową oraz farmę fotowoltaiczną sporządzono na 

podstawie wyników pomiarów wykonanych w dniu 

06.07.2016 w rzeczywistych obiektach. Przebiegi 

zmienności obciążenia (rys. 5) pozyskano z Krajowego 

Systemu Elektroenergetycznego (KSE) i również 

odzwierciedlają stan z dnia 06.07.2016.  

 

 
 

Rys. 6. Dobowa zmienność mocy czynnej dla trzech wybranych 

elektrowni wiatrowych  

 

3. WYNIKI BADAŃ 
 

Generacja mocy czynnej i biernej farmy 

fotowoltaicznej została zaprezentowana na rysunku 7. Wraz 

ze wzrostem generowanej mocy czynnej farmy 

fotowoltaicznej wzrasta pobór przez tę farmę mocy biernej.  

 

 
 

Rys. 7. Generacja mocy czynnej farmy fotowoltaicznej i pobór 

przez nią mocy biernej 

 

Na rysunku 8 przedstawiono generację mocy czynnej 

i biernej farmy wiatrowej. Farma wiatrowa oddaje do sieci 

zarówno moc czynną, jak i bierną, powodując tym samym 

wzrost napięcia w sieci, co przedstawiono na rysunku 13. 

 

 
 

Rys. 8. Generacja mocy czynnej i biernej farmy wiatrowej 
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W trakcie przeprowadzonych analiz zaobserwowano 

zmiany strat mocy czynnej w zależności do pory dnia. Na 

rysunkach 9 oraz 10 przedstawiono poziom strat mocy 

odpowiednio dla linii 7-8 oraz 8-9, które przyłączono do 

węzła stanowiącego jednocześnie punkt przyłączenia obu 

farm (węzeł B8 na rys. 1). Praca obu farm znacząco obniżyła 

straty mocy czynnej i biernej w analizowanych liniach, 

szczególnie w czasie generowania przez źródła odnawialne 

największej mocy. 

 

 
 

 
 

Rys. 9. Straty mocy czynnej i biernej w linii 7-8 

(PV – farma fotowoltaiczna, FW – farma wiatrowa) 

 

 
 

 
 

Rys. 10. Straty mocy czynnej i biernej w linii 8-9 

(PV – farma fotowoltaiczna, FW – farma wiatrowa) 

 

Dla analizowanego systemu wyznaczono łączne straty 

mocy we wszystkich liniach 110 kV, co przedstawiono na 

rysunkach 11 i 12. Łączne straty mocy po włączeniu źródeł 

odnawialnych do systemu uległy zmniejszeniu. 
 

 
 

Rys. 11. Straty mocy czynnej w systemie 110 kV 

 
 

Rys. 12. Straty mocy biernej w systemie 110 kV 

 

 
 

Rys. 13. Zmiana napięcia w węźle B8 

(PV – farma fotowoltaiczna, FW – farma wiatrowa) 

 

Chociaż obie farmy starają się oddziaływać na napięcie 

w taki sposób, aby utrzymać je na niezmienionym poziomie, 

to ich praca powoduje wzrost napięcia w punkcie, w którym 

są przyłączone (rys. 13).  

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Analiza wykonana dla niewielkiego systemu 

elektroenergetycznego potwierdza, że przyłączanie 

odnawialnych źródeł energii przyczynia się do zmniejszenia 

strat mocy w tym systemie. Analiza ta skłania również do 

poszukiwania dokładniejszych i szybszych metod służących 

optymalizacji strat sieciowych.   

Jedną z istotnych zalet OZE, poza generacją przez nie 

mocy czynnej, jest możliwość ich wykorzystania do 

regulacji napięć w systemie elektroenergetycznym. 

W przypadku zainstalowania dużej liczby źródeł 

fotowoltaicznych zasadne jest ich wykorzystanie do celów 

świadczenia usług na rzecz Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego [4]. 
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IMPACT OF THE SELECTED RENEWABLE ENERGY SOURCES  
ON ACTIVE AND REACTIVE POWER LOSSES IN A POWER SYSTEM  

 

The rated power and the production of energy from renewable energy sources for several years steadily increases in 

Poland. It is expected that this trend will be continued in the coming years. Wind and photovoltaic sources are very popular 

and in consequence it becomes necessary to study the impact of these sources on the power system. The article presents an 

analysis of the impact of photovoltaic farm and wind farm on the level of loss of active and reactive power in the power 

system. Calculations were performed with the use of DIgSILENT PowerFactory software. 

 

Keywords: renewable energy sources, photovoltaic farms, wind farms, loss of active and reactive power. 
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Streszczenie: Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

i kabli elektroenergetycznych zależy m.in. od sposobu ich ułożenia 

i warunków otoczenia. Kabel elektroenergetyczny ułożony 

w zmiennych warunkach, np. ziemia – woda – powietrze ma 

obciążalność prądową długotrwałą wynikającą z najgorszych 

warunków otoczenia pod względem oddawania ciepła. W artykule 

zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych dla linii kablowej 

niskiego napięcia umieszczonej w zmiennych warunkach 

gruntowych oraz w zmiennych warunkach w powietrzu, 

z uwzględnieniem polskich warunków klimatycznych. Opracowane 

modele i wyniki mogą być wykorzystane do analizy i poprawy 

obciążalności prądowej długotrwałej linii kablowych oraz stanowić 
uzupełnienie aktualnych norm.  

 
Słowa kluczowe: kable elektroenergetyczne, obciążalność prądowa 

długotrwała, wymiana ciepła. 

 

1. WSTĘP 
 

Obciążalność prądowa długotrwała Idd przewodów 

i kabli elektroenergetycznych, to największa wartość 
skuteczna prądu płynącego długotrwale przez żyły robocze, 

nie wywołującego w nich przekroczenia temperatury 

dopuszczalnej długotrwale [1]. Na obciążalność prądową 
długotrwałą przewodów i kabli elektroenergetycznych ma 

wpływ ich budowa, sposób ułożenia oraz warunki otoczenia. 

Sposób ułożenia kabli oraz warunki otoczenia 

determinują rodzaj i efektywność mechanizmu przenoszenia 

ciepła pomiędzy żyłą roboczą kabla a środowiskiem 

zewnętrznym. W praktyce instalacyjnej kabel 

elektroenergetyczny może być ułożony w zmiennych 

warunkach (np. powietrze – ziemia – przepust – woda), co 

zostało przedstawione na rysunku 1.  

Zgodnie z aktualną normą PN-HD 60364-5-52:2011 [1] 

odnoszącą się do przewodów i kabli niskiego napięcia, 

obciążalność prądowa długotrwała linii kablowej jest 

określona obciążalnością prądową długotrwałą szeregowego 

odcinka tej linii kablowej, dla którego opór przenoszenia 

(przewodzenia oraz przejmowania) ciepła jest największy. 

W związku z przedstawionym sposobem określania 

obciążalności prądowej długotrwałej kabli 

elektroenergetycznych istnieje potrzeba analizy wpływu 

otoczenia kabli elektroenergetycznych na ich obciążalność 
prądową długotrwałą. Możliwe zwiększenie tej 

obciążalności pozwala bowiem na poprawę wskaźników 

technicznych i ekonomicznych odnoszących się do sieci 

i instalacji elektroenergetycznych.  

 

 
 

Rys. 1. Przykład zmiennych warunków otoczenia kabli 

elektroenergetycznych 

 

W artykule przedstawiono wyniki wielokryterialnej 

analizy symulacyjnej obciążalności prądowej długotrwałej 

linii kablowej o trzech żyłach roboczych wykonanej kablami 

YKY 0,6/1kV 35 mm
2
 (kable jednożyłowe). Porównano 

obciążalność linii kablowej ułożonej w ziemi 

z obciążalnością przy ułożeniu w powietrzu. 

 

2. ZAŁOŻENIA DO BADAŃ SYMULACYJNYCH 
 

2.1. Wprowadzenie 
Rozważania nad wpływem warunków otoczenia na 

obciążalność prądową długotrwałą kabli 

elektroenergetycznych prowadzone są od początku XX 

wieku. Większość literatury poświęconej tej tematyce odnosi 

się do kabli wysokiego napięcia, głównie pogrążonych 

w ziemi [2–5]. Jednakże ciągły wzrost zapotrzebowania na 

energię elektryczną na poziomie niskiego napięcia 

(w szczególności przez zakłady produkcyjne i budownictwo) 

skłonił do wykonania analizy obciążalności prądowej na 

przykładzie kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia 

YKY. Kable o żyłach miedzianych, izolacji polwinitowej 

(Y) i powłoce polwinitowej (Y) są podstawowymi kablami 

stosowanymi w sieciach i instalacjach niskiego napięcia.  

Obliczenia zostały przeprowadzone w oparciu 

o metodę Neher’a-McGrath’a [6] zaimplementowaną 
w programie DIgSILENT PowerFactory 2016. Metoda 

Neher’a-McGrath’a określająca obciążalność prądową kabli 

jest metodą analityczno-doświadczalną i stanowi podstawę 
dla opracowywania norm IEEE oraz IEC [7]. 
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2.2. Badania linii kablowej umieszczonej w ziemi 
Badania zostały wykonane dla czterech różnych 

geometrii układu, które przedstawiono na rysunku 2. 

W badaniach pominięto żyłę ochronną PE.  
 

a)  

 

b)  

 

  

 

c)   

 

  

d)  

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 2. Sposoby rozmieszczenia kabli: a) kable ułożone płasko, 

stykające się, b) kable ułożone płasko oddalone od siebie o 50 mm, 

c) kable ułożone trójkątnie, stykające się, d) kable ułożone 

trójkątnie oddalone od siebie o 50 mm 

 

Otoczenie linii kablowej zostało określone zmiennymi 

parametrami gruntu. Parametry środowiska otaczającego 

linię kablową przedstawiono w tablicy 1.  

 
Tablica 1. Wykaz parametrów przyjętych do badań – kable 

ułożone w ziemi 

 

Parametr Wartość 
Temperatura gruntu 20 °C 

Temperatura powietrza 30 °C 

Rezystywność cieplna gruntu (ρz) 1÷3 K∙m/W  

Głębokość pogrążenia kabli (h) 0,4÷0,8 m  

Współczynnik mocy 0,8 

Średnia dyfuzyjność cieplna gruntu (ad)  1,85 mm2/s  

Temperatura graniczna dopuszczalna 

długotrwale (τdd) dla PVC 
70 °C 

 

Przyjęte temperatury obliczeniowe gruntu, jak 

i powietrza są zgodne z wytycznymi normy PN-HD 60364-

5-52:2011 [1]. W polskich warunkach klimatycznych 

dotyczą sezonu wiosenno-letniego. Wartości rezystywności 

cieplnej gruntu ρz wynoszą średnio od 1 K∙m/W dla gruntów 

mokrych, do 3 K∙m/W dla gruntów suchych [8]. Średnia 

dyfuzyjność cieplna gruntu ad to parametr cieplny gruntu, od 

którego zależy jego odpowiedź na wytworzone straty mocy 

cieplnej kabla elektroenergetycznego. Dyfuzyjność cieplna 

gruntu określa zdolność gruntu do wyrównania temperatury 

w całej jego objętości [9] – wartość tego parametru jest 

szczególnie ważna podczas nieustalonego przewodzenia 

ciepła w gruncie. Przewodzenie ciepła jako jeden 

z mechanizmów wymiany ciepła, jest dominujące dla kabli 

elektroenergetycznych ułożonych w ziemi. Dla takiego 

przypadku konwekcyjna wymiana ciepła oraz 

promieniowanie nie mają większego wpływu i zazwyczaj nie 

są rozpatrywane.  

Empiryczne prawo Fouriera określone przez (1) wyraża 

ilość ciepła przekazywanego na drodze przewodzenia 

w ciałach stałych 

tq ∇−= λ  (1) 

gdzie: q  – wektor gęstości strumienia ciepła W/m
2
, λ –

przewodność cieplna materiału W/m
.
K, t∇  – przestrzenny 

gradient temperatury K/m. 

 

W układzie przestrzennym gradient temperatury ma 

trzy składowe: ∂t/∂h, ∂t/∂y, ∂t/∂z. Zakładając ustalony 

strumień ciepła przewodzonego wzdłuż kabli (∂t/∂z=0), 

w badaniach przeanalizowano wpływ głębokości pogrążenia 

kabli w gruncie h oraz położenia ich środków 

geometrycznych względem siebie y, co jest przedstawione 

na rysunku 2. Norma N SEP-E-004 [10] dotycząca 

projektowania i  budowy linii kablowych uwzględnia różne 

głębokości pogrążenia kabli w zależności od ich lokalizacji. 

Ponadto ta sama norma warunkuje najmniejsze odległości 

pomiędzy kablami w zależności od sposobu ułożenia kabli. 

Norma PN-HD 60364-5-52:2011 [1] podaje obciążalność 
prądową długotrwałą kabli tylko dla głębokości pogrążenia 

h = 70 cm. W związku z powyższym w badaniach 

uwzględniono zmienną głębokość oraz odległość pomiędzy 

kablami.  

 

2.3. Badania linii kablowej umieszczonej w powietrzu 
W przypadku badania obciążalności prądowej 

długotrwałej linii kablowej umieszczonej w powietrzu, 

model rozmieszczenia kabli przedstawia rysunek 2c. 

Tablica 2 zawiera informacje o parametrach powietrza 

przyjętych do badań.  
 

Tablica 2. Wykaz parametrów przyjętych do badań – kable 

ułożone w powietrzu 

 

Parametr Wartość 
Temperatura powietrza 30 °C 

Prędkość wiatru (vw) 0÷10 m/s  

Współczynnik mocy 0,8 

Temperatura graniczna dopuszczalna długotrwale 

(τdd) dla PVC 
70 °C 

 

W przypadku kabli elektroenergetycznych 

umieszczonych w powietrzu na efektywność wymiany ciepła 

pomiędzy żyłą roboczą kabla a otoczeniem najbardziej 

wpływa konwekcja. Konwekcyjna wymiana ciepła określona 

prawem Newtona przedstawia się następującą zależnością  

tq ∆= α
.

 (2) 

gdzie: 
.
q  – konwekcyjny strumień ciepła W/m

2
, α – 

konwekcyjny współczynnik przejmowania ciepła W/m
2.
K, 

∆t – różnica temperatur pomiędzy powierzchnią kabla 

a powietrzem, w K. 

 

Z zależności (2) wynika, że jednym ze sposobów 

zwiększenia jednostkowej mocy cieplnej oddawanej przez 

kabel elektroenergetyczny jest zwiększenie konwekcyjnego 

współczynnika przejmowania ciepła α. Cel ten można 

osiągnąć poprzez zwiększenie prędkości przepływu powietrza 

omywającego linię kablową. Norma PN-HD 60364-5-

52:2011 [1] nie uwzględnia wpływu prędkości powietrza na 

obciążalność prądową długotrwałą przewodów i kabli. 

W badaniach uwzględniono wpływ prędkości wiatru na 

efektywność wymiany ciepła w linii kablowej umieszczonej 

w powietrzu. 
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3. WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH 
 

3.1. Wprowadzenie 
Wyniki badań symulacyjnych zostały przedstawione 

w dwóch wariantach. Pierwszy dotyczy badań obciążalności 

prądowej długotrwałej linii kablowej umieszczonej w ziemi. 

Drugi odnosi się do linii kablowej umieszczonej 

w powietrzu. 

 

3.2. Wyniki badań linii kablowej umieszczonej w ziemi 
Na rysunku 3 przedstawiono zależności oporu 

cieplnego pomiędzy żyłą kabla a ziemią od głębokości jego 

pogrążenia. Z zależności tych wynika, że wraz ze wzrostem 

głębokości h ułożenia kabli w ziemi, wartość oporu 

przenoszenia ciepła Rth wzrasta. Tym samym maleje 

obciążalność prądowa długotrwała Idd, co przedstawiono na 

rysunku 4.  

 

 
Rys. 3. Zależność oporu przenoszenia ciepła Rth pomiędzy żyłą 
roboczą kabla a gruntem od głębokości pogrążenia h kabli, dla 

różnych sposobów ich ułożenia 

 

 
 

Rys. 4. Zależność obciążalności prądowej długotrwałej Idd od 

głębokości pogrążenia h kabli, dla różnych sposobów ich ułożenia 

 

Dopuszczalne przez normę N SEP-E-004 [10] 

oddalenie od siebie kabli zwiększa obciążalność Idd 

w porównaniu z kablami stykającymi się – w przypadku 

oddalenia o 5 cm następuje wzrost obciążalności prądowej 

o ok. 6%. 

Na rysunku 5 przedstawiono wpływ rezystywności 

cieplej gruntu ρz na opór przenoszenia ciepła Rth pomiędzy 

kablem a ziemią. Widać znaczny wpływ ρz na opór 

przenoszenia ciepła. Pomiędzy skrajnymi wartościami 

rezystywności cieplnej gruntu ρz, wartości oporu cieplnego 

Rth zmieniają się blisko dwukrotnie. 

Z wykresu na rysunku 6 wynika wniosek podobny do 

tego z rysunku 4 – oddalenie od siebie kabli zwiększa 

obciążalność Idd w porównaniu z kablami stykającymi się, 
Wzrost rezystywności cieplnej gruntu ρz powoduje natomiast 

zmniejszanie się obciążalności prądowej długotrwałej Idd. 

 

 
Rys. 5. Zależność oporu przenoszenia ciepła Rth pomiędzy żyłą 
roboczą kabla a ziemią od rezystywności cieplnej gruntu ρz, dla 

różnych sposobów ułożenia kabli 

 

 
 

Rys. 6. Zależność obciążalności prądowej długotrwałej Idd kabli od 

rezystywności cieplnej gruntu ρz, dla różnych sposobów ułożenia 

kabli 

 
3.3. Wyniki badań linii kablowej umieszczonej  
       w powietrzu 

Wzrost prędkości wiatru może powodować znaczne 

zwiększenie obciążalności prądowej długotrwałej linii 

kablowej, co przedstawia rysunek 7. Zwiększenie przepływu 

powietrza jako nośnika ciepła powoduje proporcjonalny 

wzrost wartości liczby Nusselta, co skutkuje zwiększeniem 

konwekcyjnego współczynnika przejmowania ciepła α 

i zmniejszeniem oporu cieplnego Rth. W badaniach przyjęto 

poziomy, prostopadły do linii kablowej kierunek wiatru. 

Uwzględniono także wpływ natężenia promieniowania 

słonecznego (przyjęta średnia wartość dla polskich 

warunków to 450 W/m
2
). 

Rysunek 8 przedstawia porównanie obciążalności 

prądowej długotrwałej kabli umieszczonych w ziemi 

z obciążalnością długotrwałą kabli ułożonych w powietrzu. 

Punkt przecięcia krzywych na rysunku 8 wskazuje na taką 
samą (pod względem ilościowym) intensywność wymiany 

ciepła w kablach dla obu przypadków ułożenia. Przyjęta 

wartość rezystywności cieplej gruntu to ρz = 1,5 K
.
m/W. 
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Rys. 7. Zależność obciążalności prądowej długotrwałej Idd oraz 

oporu przenoszenia ciepła Rth kabli od prędkości wiatru v 

 

Aby obie obciążalności były sobie równe, prędkość 
powietrza omywającego kable powinna wynosić około 

3 m/s. Celowe jest zatem poszukiwanie możliwości 

intensyfikacji konwekcyjnej wymiany ciepła dla kabli 

częściowo ułożonych w powietrzu. 

 

 
Rys. 8. Porównanie obciążalności prądowej długotrwałej Idd kabli 

dla dwóch wybranych sposobów ich ułożenia  

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Opracowane modele i przeprowadzone badania 

symulacyjne potwierdziły, że: 

• wraz ze zwiększeniem głębokości pogrążenia kabli 

w ziemi, wartość ich obciążalności prądowej długotrwałej 

zmniejsza się, 

• oddalenie kabli elektroenergetycznych od siebie pozwala 

na zwiększenie obciążalności prądowej w porównaniu do 

kabli stykających się, 
• wzrost rezystywności cieplnej gruntu wpływa na 

zmniejszenie obciążalności prądowej długotrwałej kabli, 

• w przypadku kabli ułożonych w powietrzu, wraz ze 

wzrostem prędkości wiatru znacząco zwiększa się ich 

obciążalność prądowa długotrwała. 

Zwiększenie obciążalności prądowej długotrwałej kabli 

poprzez intensyfikację konwekcyjnej wymiany ciepła przy 

pomocy ruchu powietrza stanowi kierunek dalszych badań. 
Dalsze badania będą prowadzone z użyciem programów 

komputerowych umożliwiających modelowanie pola 

temperatur i ciśnień. 
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THE IMPACT OF THE AMBIENT CONDITIONS  
ON CURRENT-CARRYING CAPACITY OF POWER CABLES  

 

This paper presents results of analysis of the current-carrying capacity of power cables installed in the ground and in 

the air. Parameters of ground and air are variable. The results show that reducing the depth of laying of the power cable and 

increasing the distance between cables have an effect on increasing the current-carrying capacity. Additionally, in this work 

the impact of wind speed on the heat transfer in the overhead cable line is shown. Increase in wind speed may cause an 

increase in current-carrying capacity of cables. 

 

Keywords: power cables, current-carrying capacity, heat transfer. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono opis projektu i realizacji 
praktycznej prototypu urządzenia informacyjnego do 
bezprzewodowej wymiany danych pomiędzy systemami 
pokładowymi statku a telefonem lub tabletem z zainstalowanym 
systemem Android. Przedstawione urządzenie ma charakter 
doradczy i służy jedynie do monitorowania i ewentualnego 
alarmowania użytkownika o przekroczonym poziomie 
dopuszczalnym wartości mierzonej. Opisano dostępne dotychczas 
na rynku rozwiązania w tym zakresie. Opisano pokrótce protokół 
NMEA służący do wymiany danych pomiędzy urządzeniami na 
statku. Przestawiono krótko strukturę części sprzętowej urządzenia. 
Opisano algorytm działania warstwy programowej 
do monitorowania i alarmowania użytkownika oraz przedstawiono 
jej strukturę. W podsumowaniu opisano wstępne wyniki testów 
weryfikacyjnych działania powstałego prototypu dokonane 
za pomocą aplikacji komputerowej wysyłającej symulowane 
informacje o głębokości do urządzenia mobilnego 
za pośrednictwem modułu zamieniającego sygnał szeregowy 
RS232 na zgodny z protokołem TCP/IP. Uwypuklono cechy 
wyróżniające go na tle konkurencyjnych rozwiązań. 
 
Słowa kluczowe: statek, protokół NMEA, monitoring stanu 
obiektu.  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Dotychczasowe rozwiązania służące  

       do monitorowania stanu statku 

Na pokładach jednostek pływających zachodzi 
konieczność monitorowania danych pomiarowych 
pochodzących z dużej liczby rozproszonych po całym statku 
urządzeń realizujących różne, często złożone procesy. Dane 
pomiarowe wykorzystywane mogą być zarówno 
do monitorowania przebiegu zachodzących procesów, jak 
również do ich sterowania. Do parametrów takich należą 
między innymi: procentowy poziom wypełnienia ładowni, 
poziom paliwa, stan pracy silnika (np.: prędkość obrotowa) 
lub agregatów. Wymiana danych pomiędzy różnymi 
urządzeniami jest zależna w dużej mierze od producentów. 
W dokumentacji technicznej przyrządu zawarta jest 
informacja o obsługiwanych protokołach i warstwie 
fizycznej. Liczba istniejących sposobów wymiany danych 
wymaga dobrania poszczególnych elementów do siebie. 
W ogólności sygnały z różnorodnych czujników muszą 
w dalszej kolejności zostać przesłane do elementu 
przetwarzającego, który przekaże je do następnego 
odpowiedzialnego za wizualizacje danych pomiarowych. 
Najczęściej stosowanymi protokołami komunikacyjnymi 

na statkach są: Modbus i NMEA w wersjach NMEA0183 
i NMEA2000 [1, 2, 3] wykorzystujące w warstwie fizycznej 
łącza RS232 i RS485 [4, 5, 6].  

Na rynku dostępne są w sprzedaży urządzenia 
o charakterze informacyjnym (doradczym) do użytku 
na małych jednostkach pływających, takich jak jachty 
odczytujące i pozwalające w sposób bezprzewodowy 
przesyłać informacje z systemów współpracujących przede 
wszystkim z protokołem NMEA. Jednym z takich systemów 
jest SSWiFi-G2 firmy SeaSmart. Pozwala na podłączenie 
jednego urządzenia (lub stacji centralnej) komunikującego 
się za pomocą protokołu NMEA2000 oraz NMEA0183 
(łącze RS232), natomiast po stronie wyjściowej komunikuje 
się z odbiornikami w standardzie WiFi w wersji 802.11 b/g. 
Dane są wyświetlane za pośrednictwem strony internetowej 
[6, 7]. 

Innym urządzeniem, które dostarcza danych 
pomiarowych o stanie jachtu jest NMEA-2-WIFI firmy 
Comar Systems. Posiada ono dwa wejścia dla standardu 
NMEA0183, które są multipleksowane, a dane przesyłane są 
za pomocą sieci WiFi. Może jednak odbierać dane tylko 
z jednego urządzenia w danym czasie. Urządzenie łączy się 
z dedykowaną aplikacją pracująca w systemie iOS firmy 
Apple [6, 8]. 

Dodatkowo na rynku można znaleźć oprogramowanie 
dedykowane do odczytu i wizualizacji danych pochodzących 
z urządzeń pokładowych statków. Przykładem mogą być 
aplikacje iRegatta oraz SkippersEye, jednak są one 
przeznaczone do pracy w systemie iOS firmy Apple [6]. 

W artykule przedstawiono opis prototypu dodatkowego 
(w stosunku do istniejących na statkach systemów 
pomiarowych) urządzenia informacyjnego, znacznie 
przewyższającego swymi możliwościami dostępne na rynku. 
Zaprojektowano i wykonano z myślą o ewentualnej 
przyszłej pracy na dużych jednostkach (np.: handlowych), 
które posiadają bardzo dużą liczbę urządzeń pomiarowych, 
czyli bardzo dużą ilość informacji do przesłania obsłudze 
uzupełniając i wspomagając pracę dotychczas 
zainstalowanych przewodowych systemów pomiarowych. 
Opisany w dalszych rozdziałach prototyp zrealizowany 
we współpracy z firmą Enamor Sp. z o.o. pozwala na 
komunikowanie się z 6 urządzeniami jednocześnie, obsługę 
14 z 16 wybranych (spośród kilkudziesięciu) nagłówków 
istniejących w protokole NMEA oraz przekazywania ich 
bezprzewodowo wielu użytkownikom. Dodatkowo, 
ze względu na przewagę użycia systemu operacyjnego 
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Android na rynku sprzętu mobilnego (78% w 2015 r.) 
w stosunku do iOS (18,3% w 2015 r.), uznano 
za uzasadnione zaprojektować aplikację wizualizacyjną, 
która będzie pracowała właśnie w tym pierwszym 
środowisku [6]. 

 
1.2. Opis protokołu NMEA 

Jak już wspomniano większość producentów urządzeń 
przeznaczonych do pracy na statkach produkuje urządzenia 
zgodne z wymaganiami normy NMEA. Standard NMEA 
wykorzystywany jest w urządzeniach wysyłających dane 
do wielu odbiorców. Dane zapisywane są w formacie ASCII 
i wysyłane z danego urządzenia z maksymalną 
częstotliwością 1 Hz. Standard nie określa ściśle liczby 
podłączanych urządzeń. Zależny ona od możliwości sieci 
łączącej poszczególne elementy. Do transmisji 
wykorzystywane są dwa przewody: A i B. Prędkość 
transmisji wynosi 4800 baudów. Pierwszym jest bit startu 
(logiczne „0”), następnie przesyłanych jest 8 bitów danych 
oraz bit stopu (logiczne „1”) [1, 6]. 

Komunikat ma następującą strukturę: 
$ccccc,c—c*hh<CR><LF>  

gdzie:  

• „$ccccc” – znacznik początku, a dalej pole adresowe – 
dwa znaki identyfikują nadawcę, trzy kolejne typ 
komunikatu;  

• „ ,” – znak podziału pola;  

• „c—c” – blok danych;  

• „*” – znacznik rozpoczęcia sumy kontrolnej;  

• „hh” – dwa znaki sumy kontrolnej; 

• „<CR><LF>” – znaczniki przejścia do nowej linii 
i powrotu karetki [1, 2, 3, 6]. 
Komunikat może mieć zróżnicowaną długość, jednak 

maksymalnie może zawierać 82 znaki (łącznie z dwoma 
znakami specjalnymi na początku i końcu linii). Ramka musi 
zawierać minimalnie jedno pole ze względu na konieczność 
podania adresu urządzenia. Inne pola mogą mieć zerową 
długość. Komunikat może zawierać znaki alfanumeryczne 
bądź cyfry. Liczby składają się z części całkowitej 
i ułamkowej oddzielonej kropką. W następnej części ramki 
zawarte jest pole sumy kontrolnej poprzedzonej „*”. 
Zapisywany jest tam wynik operacji XOR przeprowadzonej 
dla wszystkich bitów zawartych w komunikacie pomiędzy 
znacznikiem początku „$” i „!”, a znacznikiem końca 
danych „*” (wartość bitowa zamieniona jest na dwa znaki 
w kodzie ASCII). Na końcu znajduje się znacznik powrotu 
karetki [1, 2, 3, 6]. 

 
2. OPIS CZĘŚCI SPRZĘTOWEJ SYSTEMU  

 
Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy 

urządzenia do bezprzewodowego przesyłania danych 
pomiarowych z urządzeń statku do telefonów bądź tabletów. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy urządzenia do przesyłania danych 
pomiarowych z urządzeń statku do odbiorników mobilnych [6] 

Część sprzętowa urządzenia składa się z następujących 
elementów: obudowy, modułu zasilania, routera WiFi, 
multipleksera (integratora)  doprowadzonych przewodowo 
sygnałów  i konwertera sygnału Wiz107-SR [6, 9]. 

Obudowa jest bardzo ważnym elementem chroniącym 
układy umieszczone wewnątrz przed szczególnie 
niekorzystnymi warunkami panującymi na morzu 
związanymi przede wszystkim z dużą wilgotnością 
i drganiami/ wychyleniami kadłuba. Dobrano obudowę 
aluminiową o grubości 4 mm i wymiarach 160x360x90 mm. 
Do przeprowadzenia przewodów łączeniowych przez ścianki 
obudowy wykorzystano dławice. Ze względu na 
prototypową konstrukcję urządzenia nie brano pod uwagę 
aspektu zapewnienia odpowiedniej szczelności, aczkolwiek 
w ewentualnej docelowej konstrukcji będzie ona musiała  
być wzięta pod uwagę. Urządzenie w założeniu nie miałoby 
być montowane na otwartym pokładzie. [6].  

Moduł zasilania zasila wszystkie elementy 
elektroniczne napięciem stałym o wartości 24 V i musi być 
zabezpieczony przed przepięciami. Jego wydajność prądowa 
musi pokrywać zapotrzebowanie wszystkich modułów 
wchodzących w skład urządzenia. Dobrano zasilacz 
impulsowy RD-35B zasilany z sieci jednofazowej 
i posiadający dwa wyjścia stałoprądowe: 5 V i 24 V. Moduł 
komunikacji bezprzewodowej zasilono napięciem 9V po 
odpowiednim przeregulowaniu przetwornicy w zasilaczu. 
Pobór prądu na linii 9 V wyniósł 0,75 A, natomiast na linii 
24 V niespełna 0,3 A. Stąd też dobrano bezpieczniki o 
wartościach odpowiednio  1 A i 0,5 A [6].  

Router bezprzewodowy dobrano tak, by zapewniać 
stabilną komunikację w niekorzystnym, pełnym zakłóceń 
elektromagnetycznych, środowisku, gdzie wszystkie 
elementy konstrukcyjne są wykonane z metalu. Wybrano 
sprzęt TP-LINK WR-740N, który pozwala na pracę 
w standardzie 802.11b/g/n. Fabryczną antenę (moc 5dB) 
zastąpiono dołączoną do obudowy o mocy 9dB. Urządzenie 
posiada 4 porty LAN i jeden port WAN [6]. 

Ze względu na dużą liczbę urządzeń pokładowych 
konieczne jest jednoczesne odbieranie kilku sygnałów. 
Do tego celu wykorzystuje się multiplekser zwany 
„sumatorem”. Zbiera on sygnały pochodzące z różnych 
urządzeń i przekazuje dalej jako jeden. Zdecydowano się 
na moduł wyprodukowany przez firmę Enamor. Umożliwia 
on podłączenia 6 niezależnych urządzeń. Każde 
doprowadzenie posiada dwa przewody ze względu 
na wykorzystywanie przez urządzenia pomiarowe protokołu 
komunikacyjnego: NMEA0183 z użyciem RS485 [6, 10]. 

Wejścia są odseparowane od siebie galwanicznie. 
Do wyjścia urządzenia wprowadzony jest pojedynczy sygnał 
zgodny ze standardem RS232 i RS485. Zbieranie danych 
w trybie domyślnym realizowane jest z prędkością 4800 b/s, 
wysyłanie danych natomiast z prędkością 57600 b/s. Istnieje 
możliwość zwiększenia prędkości akwizycji danych poprzez 
zmniejszenie liczby obsługiwanych urządzeń. Dodatkową 
funkcją sumatora jest sprawdzanie poprawności 
przychodzących danych i wykorzystywanie jedynie 
informacji zgodnych z protokołem komunikacyjnym 
NMEA. „Sumator” zasilany jest napięciem stałym 
o wartości z zakresu 18-36 V [6, 9]. 

Sygnały dostarczane przez urządzenia pomiarowe 
przesyłane są w formacie NMEA0183 i muszą zostać 
przekonwertowane w taki sposób, aby mogły być odczytane 
na ekranach tabletów i telefonów. W sieci WiFi, którą 
przesyłany jest do nich sygnał, ramki mają format zgodny 
z protokołem TCP/IP oraz UDP. Stąd też konieczne jest 
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użycie elementu pośredniczącego konwertującego postać 
sygnału. Do tego celu dobrano moduł Wiz107-SR firmy 
WIZnet, który zamienia sygnał zgodny z protokołem RS232 
na zgodny z protokołem TCP/IP. Dodatkowo 
zaprojektowano i wykonano układ obniżający napięcie 
do standardu TTL 3,3 V odpowiedniego dla dobranego 
modułu [6, 10]. 
 
3. WARSTWA APLIKACYJNA SYSTEMU  

 
Drugim, niemniej ważnym elementem systemu jest 

warstwa programowa, która odpowiada za odczytywanie 
danych z urządzeń pokładowych, interpretowanie ich 
i wizualizację oraz kontrolowanie przebiegu wartości 
parametrów i sygnalizowanie stanów przekroczenia 
dozwolonych wartości. Grafika części wizualizacyjnej 
powinna być czytelna, a cały  program powinien odznaczać 
się możliwie najkrótszym czasem reakcji na przychodzące 
informacje i działać płynnie przy jak największej liczbie 
obsługiwanych urządzeń, a także umożliwiać personalizację 
alarmów. Dodatkowo musi pracować w środowisku Android 
i być zrealizowany w sposób pozwalający go łatwo 
rozbudować. Na rysunku 2 przedstawiono schemat blokowy 
działania aplikacji [6]. 

 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy działania warstwy programowej [6] 

 
Cała warstwa aplikacyjna powstała w bezpłatnym 

środowisku Android Studio i można ją podzielić na trzy 
części:  

• część odpowiedzialna za odbieranie danych, 

• część odpowiedzialna za przedstawienie danych, 

• część odpowiedzialna za alarmowanie użytkownika [6]. 
 Działanie pierwszej z powyższych przedstawiono 
w sposób blokowy na rysunku 3 [6]. 

 

 
 

Rys. 3. Schemat blokowy działania części odbierającej dane [6] 

 
 Głównym celem tej części kodu źródłowego 
oprogramowania jest nawiązanie połączenia TCP/IP, odbiór 
asynchronicznie wysyłanych danych, a następnie ich podział 
w zależności od rodzaju urządzenia źródłowego. Ze względu 
na różnice w postaci ramek, w zależności od źródła 
pochodzenia, przygotowano wiele scenariuszy zachowania 
aplikacji. Część ta pracuje w sposób ciągły, by cyklicznie 
sprawdzać, czy w buforze nie znajdują się nadchodzące 
w sposób niedeterministyczny dane, które należy poddać 

obróbce. Postać nagłówka ramki zależy od rodzaju 
urządzenia nadawczego, co automatycznie go identyfikuje. 
Na wstępie komunikat zostaje sprawdzony pod względem 
poprawności, co określa suma kontrolna CRC. Następnie, 
jeśli komunikat jest prawidłowy, zostaje podzielony 
i zinterpretowany. Na podstawie norm i dokumentacji 
technicznej wybrano 16 nagłówków do odbioru 
i interpretacji. Są to [1, 6]: 

• EFCM – Fuel Consumption Monitor (system 
monitorowania zużycia paliwa);  

• EPM – Electric Power Monitor (system 
monitorowania energii elektrycznej);  

• ETRIM – Trim Measurement System (system pomiaru 
trymu); 

• ETNP – Propulsion Control Assistance System 
(system wspomagania kontroli napędu);  

• DBT –  Depth Below Transducer (głębokość);  

• RSA – Rudder Sensor Angle (kąt wychylenia steru);  

• GLL – Geographic Position Latitude/Longitude 
(pozycja geograficzna);  

• ZDA – Time & Date (czas i data);  

• VHW – Water Speed and Heading (prędkość 
względem wody i kierunek);  

• HDT – Heading, True (kurs rzeczywisty);  

• VLW – Dual Ground/Water Distance (dystans 
względem ziemi i wody);  

• MWD – Wind Direction & Speed (kierunek i prędkość 
wiatru);  

• VTG – Course Over Ground & Ground Speed (kurs 
oraz prędkość względem ziemi);  

• MWV – Wind Speed & Angle (prędkość i kąt wiatru);  

• HDG – Heading, Deviation & Variation (kierunek, 
przesunięcie oraz deklinacja);  

• MTW – Water Temperature (temperatura wody). 
Pełen opis parametrów zawartych w pakietach 
identyfikowanych przez powyższe nagłówki można znaleźć 
w [1, 6]. Zaprojektowana aplikacja obsługuje 14 z nich, bez 
HDG oraz MTW. 
 Drugą częścią oprogramowania jest ekran operatora, 
na którym wyświetlane są otrzymane przez urządzenie 
mobilne dane. Dla każdego z podłączonych urządzeń 
nadawczych zaprojektowano osobną zakładkę, w której 
wyświetlane są informacje tylko o określonym prefiksie 
(czyli dla ściśle określonego urządzenia). Konstrukcja 
poszczególnych fragmentów widoków jest projektowana 
zgodnie z normą NMEA0183 Standard for Interfacing 
Marine Electronic Devices z roku 2012 i dokumentacją 
techniczną systemów ETNP10, EFCM, EPM i ETRIM 
produkowanych przez firmę Enamor. Część danych 
prezentowana jest w sposób graficzny na wskaźniku 
podobnym do prędkościomierza w celu łatwiejszej 
interpretacji. Zaprojektowano również przyciski, które 
pozwalają na dostosowanie aplikacji i alarmów do potrzeb 
obsługi. Ta część aplikacji działa w sposób asynchroniczny, 
zależnie od ingerencji użytkownika oraz przychodzących 
danych.  
 Należy dodać, że w trakcie realizacji aplikacji 
dostosowano jej wygląd do różnych rozdzielczości, 
co pozwala na bezproblemową obsługę programu 
na szerokim wachlarzu urządzeń mobilnych. Została ona 
również zabezpieczona przed wystąpieniem 
nieprawidłowych danych [6]. 
 Trzecia część aplikacji pozwala na swobodne 
ustawienie alarmu przekroczenia wartości zadanej określonej 
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wielkości. Czynność ta realizowana jest w specjalnej 
zakładce przez użytkownika. Możliwe jest ustawienie 
alarmu dla każdego urządzenia oddzielnie. Zaprojektowano 
dwa w pełni konfigurowalne poziomy alarmowe: żółty 
i czerwony, sygnalizowane odpowiednimi różnymi 
sygnałami dźwiękowymi (oraz wibracja, jeśli jest dostępna 
w urządzeniu). Wielkość podlegająca sprawdzeniu jest 
oznaczana za pomocą flagi. W celu wyeliminowania 
wielokrotnego włączania alarmu w krótkich odstępach czasu 
podczas wahań wartości wielkości sprawdzanej w otoczeniu 
poziomu alarmowego, zastosowano mechanizm histerezy 
[6].  

 
4. BADANIA WERYFIKACYJNE 

 

Badania weryfikacyjne przeprowadzono dwuetapowo. 
Najpierw sprawdzono poprawność działania warstwy 
sprzętowej, a ściśle poprawność wysyłania i odbierania 
danych. W następnej kolejności sprawdzono działanie 
warstwy aplikacyjnej.  

Testy urządzenia rozpoczęto od konfiguracji modułu 
Wiz107SR opisanego w rozdziale 2, która przebiegła 
pomyślnie. Następnie podłączono wykonane urządzenie 
do komputera za pośrednictwem modułu ICPCon7561 
zamieniającego pakiety zgodne z NMEA na sygnał zgodny 
z RS485. Używając odpowiednio skonfigurowanej aplikacji 
Enamor NMEA MultiTool wysłano pakiet dotyczący 
pomiaru głębokości. Został on poprawnie odebrany 
za pośrednictwem sieci WiFi po bezpośrednim połączeniu 
się z modułem Wiz107SR za pomocą darmowej aplikacji 
Packet Sender, co zostało zobrazowane na rysunku 4 [6].  
 

 
 

Rys. 4. Porównanie pakietu wysłanego i odebranego (ramka koloru 
czerwonego) [6] 

 
W drugiej części testów przetestowano poprawność 

działania opracowanej aplikacji. Badanie to można wykonać 
na emulatorze w środowisku Android Studio lub 
bezpośrednio w urządzeniu rzeczywistym po zainstalowaniu 
wykonanej aplikacji. Po skonfigurowaniu połączenia 
z routerem bezprzewodowym i wyborze odpowiednich 
wielkości do wyświetlenia, odebrano poprawnie pakiety 
dotyczące pomiaru głębokości – te same które zostały użyte 
podczas weryfikacji części sprzętowej (rys. 5). Dowiodło 
to poprawności działania całego zaprojektowanego 
urządzenia łącznie z oprogramowaniem [6]. 

 
 

 
 
Rys. 5. Porównanie wysłanego i odebranego pakietu w urządzeniu 

mobilnym [6] 

 
5. PODSUMOWANIE 

 
W artykule przedstawiono projekt i realizację prototypu 

informacyjnego (doradczego) urządzenia do 
bezprzewodowego monitorowania parametrów statku. 
Powstały moduł, jak wykazały wstępne testy weryfikacyjne, 
działa w pełni poprawnie, zarówno w części sprzętowej, jak 
i programowej. Cechami, które dają przewagę powstałemu 
urządzeniu nad dostępnymi na rynku są przede wszystkim: 
przeznaczenie do pracy na dużych jednostkach pływających, 
możliwość podłączenia aż 6 urządzeń statku, których 
parametry odbierane są jednocześnie, a wysyłanie następuje 
jeden po drugim, możliwość udostępniania 
bezprzewodowego 14 nagłówków NMEA na wielu 
urządzeniach mobilnych z zainstalowanym systemem 
Android. Zgodnie z powyższym można stwierdzić, 
że wykonane urządzenie może być w przyszłości 
zastosowane w praktyce. 
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PROTOTYPE OF WIRELESS INFORMATION SYSTEM FOR MONITORING  

AND ALERT ON THE SHIP 

 
The article describes the design and building of prototype information device for wireless data exchange between 

systems on-board the ship and phone or tablet with Android system. The device is advisory only and is designed to monitor 
and possibly alert the user of exceeding the acceptable level of the measured values. Devices available on the market are 
described. NMEA protocol for communication at sea is presented. Sixteen selected (from dozens) NMEA protocol headers 
are shown. Then the hardware structure of the device is shortly described. Next, software layer for monitoring and alarm is 
presented. It contains three parts. First is responsible for receiving data. Second presents them on the screen of mobile 
devices. Third is responsible for alarms. The resulting prototype, as shown by the simple verification tests, works correctly, 
both its hardware and software part. The device’s features that give an advantage over available on the market are as follows: 
working on large ships, the ability to connect up to 6 devices whose parameters are received at the same time, and send the 
following one after the other, the ability of wireless sending 14 NMEA headers across multiple devices with Android 
operating system. This proves that the device can be possibly applied in practice in the future. 
 

Keywords: ship, the NMEA protocol, monitoring the state of the object. 
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Streszczenie: Platforma Stewarta-Gougha, wynaleziona w 1965 
roku, nadal jest popularnym tematem prac inżynierskich                  
i naukowych. Publikacje dotyczą przede wszystkim kinematyki, 
dynamiki i projektowania platformy. Oryginalna wersja platformy 
opierała się na siłownikach hydraulicznych. Obecnie coraz częściej 
są one zastępowane serwomechanizmami. Dzięki temu zwiększono 
dynamikę górnej platformy.  
Platforma Stewarta-Gougha z powodzeniem znajduje zastosowanie 
w różnego rodzaju symulatorach. Dzięki sześciu stopniom swobody 
jest w stanie symulować ruch pojazdu lub samolotu. 
 
Słowa kluczowe: robot równoległy, platforma Stewarta-Gougha, 
projektowanie, robotyka, automatyka, mechatronika. 

 
1.  WSTĘP 

 
Jednym z najpopularniejszych robotów równoległych 

jest platforma Stewarta-Gougha. Jej modelowanie i 
wykonanie jest tematem licznych prac [1,2,3]. Roboty tego 
rodzaju znajdują szerokie zastosowanie, ponieważ dzięki 
stosunkowo prostej budowie stanowią alternatywę dla 
klasycznych robotów przemysłowych. W artykule 
przedstawiono projekt, wykonanie i oprogramowanie 
platformy Stewarta-Gougha. Praca ma charakter 
multidyscyplinarny i obejmuje mechanikę, elektronikę, 
automatykę i informatykę. 
 
2.  ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU 
 

Platforma Stewarta-Gougha jest przykładem robota 
równoległego [4]. Konstrukcja posiada sześć stopni swobody 
i dzięki temu ma zakres ruchów umożliwiający sterowanie 
zarówno położeniem środka górnej płaszczyzny we 
wszystkich trzech wymiarach przestrzeni jak i jej kątem 
nachylenia. Na potrzeby realizacji projektu, założono, że 
środek płaszczyzny roboczej platformy nie przemieszcza się,         
a steruje się wyłącznie jej kątem nachylenia względem osi x 
i y płaszczyzny poziomej. Dzięki temu modelowanie robota 
stało się łatwiejsze, a równania opisujące kinematykę 
platformy prostsze. Przełożyło się to z kolei na mniejszą 
ilość informacji przetwarzanych przez procesor sterujący 
platformą.  
 
3. WYKONANIE URZ ĄDZENIA 
 

Proces budowy platformy rozpoczęto od szkiców 
koncepcyjnych, które następnie umieszczono w środowisku 
prototypowania Autodesk Inventor [5]. Zaprojektowano 
wszystkie elementy z jakich składa się platforma. 
Najważniejsze z nich to wykonane z poliwęglanu dolne          

i górne mocowania napędów, oraz górna platforma. Ponadto 
zaprojektowano obudowę na elektronikę, którą 
przygotowano w technologii druku 3D. Komponenty te 
wykonano samodzielnie. Pozostałe części takie jak: 
serwomechanizmy, przeguby kulowe, dźwignie                      
i popychacze to części, które zakupiono bezpośrednio            
u producentów i zamontowano w platformie. 
Trójwymiarowy model platformy Stewarta-Gougha 
pokazano na rys. 1.  
 

 

Rys. 1. Trójwymiarowy model platformy 

Rzeczywisty układ po montażu przedstawia rys. 2.  

 

Rys. 2. Platforma Stewarta-Gougha po montażu elementów 
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Po zaprojektowaniu części mechanicznej, rozpoczęto 
prace nad elektroniką sterującą. Zdecydowano, że jednostką 
sterującą ruchem platformy będzie Arduino UNO (rys. 3). 
Jest to platforma programistyczna oparta na projekcie Open 
Hardware przeznaczonym dla mikrokontrolerów [6]. 
Argumenty przemawiające za wykorzystaniem tej platformy 
to prostota i szybkość programowania dzięki dużej bazie 
gotowych bibliotek przystosowanych do obsługi 
zewnętrznych podzespołów elektronicznych. 

Pozostałe istotne elementy elektroniczne to: stabilizator 
liniowy LM7805 do zasilania Arduino, regulowany 
stabilizator liniowy LM338T do zasilania 
serwomechanizmów, wyświetlacz LCD HD44780 pracujący 
na protokole i2c, 3-osiowy żyroskop i akcelerometr 
MPU6050. Do zasilania elektroniki wybrano zasilacz 
jednonapięciowy 12V/3.5A. Projekt obwodu drukowanego 
PCB (ang. Printed Circuit Board), którego celem jest 
skomunikowanie jednostki sterującej z pozostałymi 
elementami elektronicznymi zrealizowano w środowisku 
Eagle [7] (rys. 3). 

  

 

Rys. 3. Zaprojektowana płytka drukowana 
 

Kolejnym etapem prac było wykonanie obwodu 
drukowanego oraz umieszczenie na nim wszystkich 
potrzebnych elementów (rys. 4).  
 

 

Rys. 4. Płytka drukowana po montażu 

3. KINEMATYKA URZ ĄDZENIA  
 
Aby możliwe było sterowanie platformą, konieczne jest 

opracowanie równań kinematyki prostej. Opisują one 
matematyczną zależność między jej wejściem (zadane kąty 
przechyłu płaszczyzny roboczej platformy), a wyjściem 
(położenie kątowe ω wału każdego z sześciu 
serwomechanizmów). 

W oparciu o założenia projektowe, kinematykę 
platformy Stewarta-Gougha wyznaczono posługując się 
funkcjami trygonometrycznymi. Celem było wyznaczenie 
zależności, które związałyby ze sobą wielkości kąta 
nachylenia górnej powierzchni platformy względem 
płaszczyzny poziomej, a także położenia kątowego wałów 
każdego serwomechanizmu. Podchodząc do problemu 
wyznaczenia kinematyki zastosowano metodę „małych 
kroków”. Polegała ona na uproszczeniu rzeczywistej 
platformy do wirtualnego urządzenia odpowiadającego 
postawionym założeniom projektu. W szczególności były to: 
reprezentacja górnej płaszczyzny platformy jako trójkąt 
równoboczny (chociaż w istocie jest to sześciokąt 
nieforemny) czy przybliżenie miary jednego z kątów innym, 
odpowiadającym mu a będącym zarazem jego rzutem na 
płaszczyznę pionową.  

Przyjmując, że górna powierzchnia urządzenia jest 
trójkątem równobocznym ABC, a trójkąt A’’B’’C’’ jest jego 
rzutem na płaszczyznę poziomą uzyskuje się sytuację 
przedstawioną na rys. 5. 

 

Rys. 5. Reprezentacja górnej płaszczyzny 

Oznaczone na rys. 5 kąty δ zostały przez autorów 
nazwane kątami „sumarycznymi”, gdyż są efektem złożenia 
kątów „składowych” wynikających z obrotu względem osi x 
i y. Wyznacza się ich wartość poprzez operacje 
matematyczne typowe dla trójkątów. Kąty składowe zostały 
oznaczone jako φ (pochodzący od obrotu względem osi x) 
i ψ (od obrotu względem osi y) (rys. 6). 

 

 

Rys. 6. Umiejscowienie kątów składowych  
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Przy założeniu, że zadane są kąty obrotu powierzchni 
względem osi x oraz y wyznacza się kąty sumaryczne δ 
odpowiadające poszczególnym wierzchołkom. Dla 
wyliczonych wartości oraz znanych wymiarów urządzenia 
możliwe jest wyznaczenie zmiany położenia wierzchołków 
względem pozycji wyjściowej (horyzontalnej). W oparciu     
o te informacje, wyznacza się wysokości h, długości rzutów 
pryzm na płaszczyznę pionową l, oraz długości pryzm n dla 
poszczególnych wierzchołków. Znajomość tych wielkości 
jest niezbędna, aby umożliwi ć wyznaczenie dokładniejszego 
modelu, jakim jest robot z sześciokątną powierzchnią 
roboczą (rys. 7). 

 

Rys. 7. Przejście z modelu uproszczonego do modelu 
uwzględniającego przechylenie płaszczyzny na której znajdują się 

popychacze 

Korzystając z twierdzenia cosinusów możliwe jest 
otrzymanie zależności między długościami m, n oraz kątami 
λ dla każdego z wierzchołków. Z kolei kąty niezbędne do 
wykonania obliczeń wyznacza się w oparciu o podstawowe 
zasady geometrii płaskiej. Założono podobieństwo kątów α i 
λ do odpowiadających im rzutów na płaszczyźnie pionowej. 
Ostatnim etapem obliczeń było ponowne skorzystanie z 
twierdzenia cosinusów, dzięki czemu możliwe stało się 
wyznaczenie kątów, o jakie poszczególne serwomechanizmy 
należy obrócić, aby płaszczyzna robocza platformy znalazła 
się pod zadanym kątem (rys. 8). 

 

Rys. 8. Trójkąt odzwierciedlający wykorzystanie 
serwomechanizmów 

Ostatecznie uzyskano dwa nieliniowe równania, 
których wyliczenie pozwala wyznaczyć równania 
kinematyki prostej jak i odwrotnej: 

��,� � ��� � 	� � 
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4 � 
	 cos λ�,���� � 	�4 � � � ��1 � cos δ�� (1) 
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2�� ! (2) 

 

gdzie: s jest zmierzoną odległością wierzchołka górnej 
płaszczyzny do krawędzi podstawy, d oznacza znaną 
odległość między osiami pary serwomechanizmów, g jest 
długością krawędzi między wierzchołkami, h oznacza 
wysokość wierzchołków platformy dla pozycji wyjściowej, 
p jest odcinkiem łączącym wierzchołek wyidealizowanej 
płaszczyzny ze środkiem, R oznacza długość popychacza, r 
reprezentuje długość dźwigni serwomechanizmu, m jest 
wyznaczoną długością pryzmy. 

Implementując równania (1)-(2) w języku C uzyskano 
gotowe narzędzie do sterowania przechyłem platformy. 
Dzięki temu możliwe stało się zaprojektowanie sterowania 
obiektem typu ball & plate, w którym urządzeniem 
wykonawczym była platforma. 

 
4. PROJEKTOWANIE ALGORYTMU STEROWANIA  

 
Po zweryfikowaniu poprawności działania kinematyki 

przystąpiono do realizacji algorytmu sterowania. Strukturę 
układu regulacji pokazano na rys. 9. 

  

 

Rys. 9. Struktura układu regulacji 

gdzie: Zad x(t), Zad y(t) – zadane położenie kuli na panelu; 
x(t), y(t) – położenie kuli na panelu w każdej osi; z(t) – 
sygnały zakłócające, np. drżenie serwomechanizmów. 

 
Projektując system sterowania należy pamiętać, że 

pracujemy z obiektem dynamicznym i wielowymiarowym. 
Celem sterowania jest pozycjonowanie kuli na panelu. 
Wielkość sterująca z regulatora zostaje przekształcona na 
kąt, który następnie przekazywany jest na wyliczoną 
kinematykę w celu poprawnego ustawienia górnej 
platformy. W algorytmie zastosowano regulator PID oraz 
PD, twardo przełączalne. Regulator PD działa w przypadku 
uchybu większego niż 40 jednostek, wtedy też wartość 
wzmocnienia całki jest zerowana. zapewniając szybką 
zmianę położenia. Dla uchybu równego bądź mniejszego niż 
40 załącza się człon całkujący (PID), który sprowadza uchyb 
do zera. Wartości nastaw dla regulatorów dobrano 
eksperymentalnie, drogą inżynierską. Jakość regulacji 
została przestawiona na rys. 10-11. Położenie na panelu 
wyrażane jest w pikselach. Panel posiada rozdzielczość 1023 
x 1023 [px].  

Zadawanie trajektorii poruszania się kuli zrealizowano   
w oparciu o program napisany w środowisku Microsoft 
Visual Studio w języku C#. Na rys. 12-13 przedstawiono 
interfejs oprogramowania. 

Interfejs użytkownika dzieli się na dwa główne okna. 
Na rys. 12 przedstawiono wizualizację pracy platformy dla 
każdej osi z osobna. Jeden z wykresów przestawia trajektorię 
zadaną, drugi natomiast rzeczywistą trajektorię realizowaną 
przez kulę. Rys. 13 obrazuje zadawanie trajektorii w dwóch 
osiach. W celu zadania nowej trajektorii, użytkownik rysuje 
linię prowadząc kursor wewnątrz wyznaczonego okna. 
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Program sczytuje zadane punkty, które są następnie 
wysyłane do sterownika.  

Oprogramowanie posiada także możliwość 
wprowadzania stałych wartości zadanych, które można 
wpisać w lewej części interfejsu. Ponadto z poziomu 
aplikacji można zapisać dane pomiarowe do pliku, aby 
następnie wykorzystać je w innych narzędziach 
komputerowych, np. w środowisku Matlab/Simulink w celu 
weryfikacji modelu matematycznego. 

  

 

Rys. 10. Odpowiedź układu regulacji w osi x 

 

Rys. 11. Odpowiedź układu regulacji w osi y 

 

Rys. 12. Główne okno interfejsu 

 

Rys. 13. Okno zadawania trajektorii 

5. PODSUMOWANIE 
 

Platformę Stewarta-Gougha wykonano zgodnie                
z założeniami. Urządzenie spełnia wszystkie wymagania       
i charakteryzuje się prostotą wykonania.  Potencjalnym 
kierunkiem rozwoju projektu może być rozwinięcie 
kinematyki tak, aby możliwa była także zmiana położenia 
środka górnej płaszczyzny oraz wykorzystanie 
alternatywnych algorytmów pozycjonowania kuli. 
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DESIGNING AND CONTROL OF STEWART-GOUGH PLATFORM  
 

Stewart-Gough platform, invented in 1965, is still a popular topic for engineering and scientific applications. 
Publications relate primarily to kinematics, dynamics and design platform. The original version of the platform based on the 
hydraulic cylinders. Today they are replaced by electric servomotors. Thereby the potential of the increase platform 
dynamics. 

Stewart-Gough platform successfully used in various types of simulators. With six degrees of freedom it is able to 
simulate the movement of a vehicle or aircraft. 
 
Keywords: parallel robot, Stewart-Gough platform, design, robotics, automatics, mechatronics. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące 

szacowania niepewności rozszerzonej w układzie do diagnostyki 

łożysk tocznych przy wykorzystaniu metody badawczej, opartej na 

pomiarze i analizie sygnału mocy chwilowej pobieranej przez silnik 

indukcyjny. Zaprezentowano metodologię oceny niepewności 

pomiarowej i przedstawiono  przykładowe wyniki wykonanych 

analiz. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące 

możliwości wykorzystania układu przeznaczonego do diagnostyki 

łożysk w silnikach indukcyjnych z określoną dokładnością. 

  
Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, moc chwilowa, 

diagnostyka łożysk, układ pomiarowy. 

  

1. WSTĘP 
 

W silniku indukcyjnym uszkodzeniu mogą ulec 

elementy takie jak: łożyska, wał lub uzwojenia stojana czy 

wirnika. Ze względu na fakt, iż z danych statystycznych 

wynika, iż najczęściej awarie silników spowodowane są 

uszkodzeniami łożysk [1, 2], problematyka dotycząca oceny 

stanu technicznego łożysk jest ważna i stanowi główny 

element procesu nadzorowania pracy maszyn.  

Do celów diagnostyki łożysk przeważnie 

wykorzystywane są znane i dopracowane metody oparte na 

pomiarach wibracji. Jednak w przypadkach, gdy bezpośredni 

dostęp do silników jest utrudniony wykorzystanie tych 

metod jest niemożliwe. W takich sytuacjach do oceny stanu 

technicznego łożysk można wykorzystać wartości 

parametrów energii elektrycznej zasilającej badane maszyny.  

Diagnostykę tę można przeprowadzić w oparciu  

o metodę polegającą na pomiarze i analizie zmienności 

sygnału mocy chwilowej, wyznaczonej jako iloczyn wartości 

chwilowych natężenia prądu i napięcia zasilających silniki.  

Istota tej metody polega na tym, iż kontakt 

uszkodzonego fragmentu łożyska z innym elementem 

łożyska powoduje chwilowy wzrost mocy pobieranej przez 

maszynę, co skutkuje pojawieniem się dodatkowych 

składowych harmonicznych widma [1]. Składowe te można 

wykorzystać jako symptom diagnostyczny, na podstawie 

którego możliwe jest dokonanie oceny stanu technicznego 

łożysk w maszynach indukcyjnych. 

 

2. METODA POMIARU 
 

Sposób przeprowadzania badań diagnostycznych 

uszkodzeń łożysk opiera się na wykorzystaniu mocy 

chwilowej, analizie widmowej uzyskanego sygnału oraz 

określeniu częstotliwości charakterystycznych dla uszkodzeń 

a następnie ich identyfikacji w widmie mocy chwilowej. 

Pomiar mocy chwilowej przeprowadzany jest poprzez 

pobranie sygnału, będącego miarą natężenia prądu oraz 

napięcia zasilającego silnik indukcyjny. Proces 

kondycjonowania sygnału prądu realizowany jest przy 

wykorzystaniu bocznika o rezystancji Rb = 0,1 Ω i klasie 

dokładności 0,02, natomiast kondycjonowanie sygnału 

napięcia realizowane jest przy użyciu dzielnika napięcia, 

zbudowanego z dwóch rezystorów, o wartościach rezystancji 

R1 = 20 kΩ i R2 = 10 MΩ i klasach dokładności 

odpowiednio 0,05 i 0,02. Następnie oba sygnały 

doprowadzane są do systemu pomiarowego, którego 

głównym elementem jest karta akwizycji danych NI PXI 

4462 zainstalowana w kasecie pomiarowej NI PXI 1031. 

Sygnały z kasety pomiarowej przekazywane są do 

komputera PC, gdzie poddawane są analizie, przy użyciu 

oprogramowania opracowanego w środowisku LabVIEW  

o nazwie „Moc-Łożyska” [1]. Schemat układu pomiarowego 

przedstawiono na rysunku 1. 

 

KP

KDAQ

M

Rb

R1

R2

AI 1

AI 2

AO 1

AO 2

~

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska badawczego: M – maszyna 

badana, Rb – bocznik, R1, R2 – rezystory składające się na dzielnik 

napięcia, KP – kaseta pomiarowa, DAQ – karta akwizycji danych,  

K – komputer klasy PC wraz z oprogramowaniem [1] 

 

Badano maszyny typu STG80X-4C o danych 

znamionowych: Pn = 1,1 kW, Un = 400/230 V, In = 2,9/5 A. 

Pomiary wykonano zarówno dla silników nieuszkodzonych, 

jak i z różnymi typami uszkodzeń łożysk.  

 

3. SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIAROWEJ 
 

Współcześnie w metrologii wymagane jest 

sprecyzowanie, jakiej niepewności pomiarowej można się 

spodziewać, dokonując badań w określonych warunkach.  

 Analiza metrologiczna systemu do diagnostyki łożysk, 

wykorzystującego sygnał mocy chwilowej miała na celu 

sprecyzowanie, jakiej niepewności pomiarowej należy 

oczekiwać, dokonując pomiarów przedstawioną metodą.  
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Szacowanie tej niepewności przeprowadzono przy 

uwzględnieniu wytycznych zawartych w Przewodniku GUM 

[3].  

W wykorzystywanym do pomiarów mocy chwilowej 

p(t) układzie pomiarowym funkcję pomiaru przedstawia 

wzór: 
 

)t(i)t(u)t(p                            (1) 

 

Ze względu na fakt, iż jest to pomiar pośredni [3], 

zgodnie z prawem propagacji niepewności, niepewność u(p) 

przedstawia zależność: 
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gdzie: u(u) - niepewność pomiaru napięcia, u(i) – 

niepewność pomiaru natężenia prądu, r(u, i) –

współczynnik korelacji równy: 
 

)i(u)u(u

)i,u(u
)i,u(r                          (3) 

 

Z powyższych rozważań wynika, iż w celu 

wyznaczenia niepewności pomiaru mocy chwilowej u(p) 

należy wyznaczyć trzy parametry: wariancję pomiaru 

napięcia u
2
(u), wariancję pomiaru natężenia prądu u

2
(i) oraz 

współczynnik korelacji pomiędzy prądem i napięciem r(u, i). 

Sposób postępowania przy wyznaczaniu tych wariancji 

przedstawiony jest na rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 2. Sposób postępowania przy wyznaczaniu niepewności 

pomiaru mocy chwilowej w opracowanym układzie pomiarowym  

 

W celu oszacowania niepewności pomiaru napięcia 

należy wyznaczyć wariancję wynikającą z błędu losowego 

pomiaru napięcia a także wariancje związane z błędami 

granicznymi rezystorów i przekładni dzielnika napięcia oraz 

wariancję estymacji pomiaru napięcia kartą akwizycji 

danych. Natomiast aby oszacować niepewność pomiaru 

natężenia prądu należy wyznaczyć wariancję wynikającą  

z błędu losowego pomiaru natężenia prądu a także wariancje 

związane z błędem granicznym bocznika i przełożenia 

prąd/napięcie dla bocznika oraz wariancję estymacji pomiaru 

napięcia kartą akwizycji danych. 

 

3.1. Niepewność pomiaru napięcia 

Niepewność pomiaru napięcia metodą Typu A 

wyznaczono jako odchylenie wyników pomiarów od 

wielomianu aproksymującego [4, 5]. W pierwszym etapie 

metodą najmniejszych kwadratów dopasowano krzywą do 

punktów pomiarowych a następnie obliczono współczynniki 

wielomianu aproksymującego, wykorzystując jakobiany 

macierzy. Najlepsze rezultaty uzyskano dla wielomianów 

dziewiątego stopnia (współczynnik korelacji r
2
  1). 

Pozostałe wartości wyznaczono jako niepewność typu B, na 

podstawie danych podanych przez producenta w specyfikacji 

wykorzystanych rezystorów oraz karty akwizycji danych. 

Niepewność pomiaru wynikającą z błędu losowego 

uA(u) wynosi  [4, 5]: 
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gdzie: i – różnice pomiędzy prawdziwymi wartościami 

napięcia ui a wartościami wielomianu 

aproksymującego, n – liczba punktów 

aproksymowanych, m – stopień wielomianu 

aproksymującego. 

 

Na rysunku 3 przedstawiono przykładowe wyniki 

pomiaru napięcia u(t) dla silnika z uszkodzonym łożyskiem 

przy obciążeniu równym 70% In wraz z wyznaczonym 

wielomianem aproksymującym ua(t). 

 

 
 

Rys. 3. Wyniki pomiaru napięcia u(t) dla silnika z uszkodzonym 

łożyskiem przy obciążeniu równym 70% In 

 

Następnie oszacowano niepewność metodą Typu A 

jako odchylenie wyników pomiarów od obliczonego 

wielomianu aproksymującym zgodnie z zależnością (4).  

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzyskano wartość tej 

niepewności uA(u) równą 5,90 V. 

Analogicznie postępowano przy wyznaczaniu 

niepewności metodą Typu A dla wszystkich uzyskanych 

wyników pomiarów napięcia. 

W kolejnym etapie dokonano oszacowania 

niepewności metodą Typu B pomiaru napięcia, zgodnie  

z zależnością: 
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gdzie: u
2

B(u)  wariancja pomiaru napięcia, u
2
(uDAQ)  

wariancja pomiaru napięcia kartą akwizycji danych, 

u
2
(kD)  wariancja estymacji przekładni dzielnika 

napięcia. 
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Estymata wariancji pomiaru napięcia u
2
(uDAQ) została 

określona na podstawie danych dostarczonych przez 

producenta karty pomiarowej i wynosi: 1,19·10
-13

 V
2
.  

Ponieważ przekładnia dzielnika napięciowego kD dana 

jest wzorem [1]: 
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to wariancję estymacji przekładni dzielnika napięciowego 

przedstawia zależność: 
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 Wariancje u
2
(R1) i u

2
(R2), związane z błędami 

granicznymi ∆R1 i ∆R2 rezystorów R1 i R2 wyznaczono przy  

założeniu jednostajnego rozkładu prawdopodobieństwa: 
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Na podstawie powyższych zależności i informacji 

zaczerpniętych z podanej przez producenta specyfikacji 

użytych rezystorów oszacowano wartości poszczególnych 

składowych. Wariancje u
2
(R1) i u

2
(R2) są równe 

odpowiednio: 33,30 Ω
2
 i 1,33·10

6
 Ω

2
 a wariancja przekładni 

dzielnika napięciowego u(ku) wynosi 3,83·10
-13

 V
2
/V

2
.  

Niepewność złożona pomiaru napięcia została 

obliczona na podstawie zależności [3, 5]: 

 

   uuuu)u(u 2

B

2

A                          (9) 

 

Następnie dla współczynnika rozszerzenia k = 2, co 

odpowiada w przybliżeniu prawdopodobieństwu 

rozszerzenia wynoszącemu 95%,  oszacowano niepewność 

rozszerzoną Uu pomiaru napięcia, korzystając z wzoru: 

 

)u(ukUu                                (10) 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń sporządzono 

budżety niepewności pomiaru napięcia.  Przykładowy budżet 

niepewności estymaty napięcia 230 V dla silnika z 

uszkodzonym łożyskiem przedstawiony jest w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Budżet niepewności estymaty napięcia 230 V  

 

Wiel

-kość 

Xn 

Estymata 

wielkości 

xn 

Wariancja 

standardowa 

u2(xn) 

Rozkład 

prawdopodo

bieństwa 

Współ-

czynnik 
wrażliwo-

ści cn 

Udział w 

 wariancji 
złożonej 

u2
n(y) 

us 230,00 V 24,90 V2 normalny 1,00 V/V 24,90 V2 

uDAQ 0,46 V 1,19E-13 V2 prostokątny 501 V/V 29,9E-9 V2 

kD 0,002 V/V 
3,83E-13 

V2/V2 
prostokątny 

115230 

V2/V 
5,09E-3 V2 

 
  

Niepewność standardowa 

u(u) 
4,99 V 

 
  

Niepewność rozszerzona 
U(u) 

9,98 V 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wynik 

pomiaru napięcia przy założonym współczynniku 

rozszerzenia można zapisać jako: U = (230,00 ± 9,98) V. 

 

3.2. Niepewność pomiaru natężenia prądu 

Do oszacowania niepewności pomiaru natężenia prądu 

wykorzystano metodologię postępowania analogiczną jak  

w przypadku wyznaczania składowych niepewności pomiaru 

napięcia. 

Na rysunku 4 przedstawiono wyniki pomiaru natężenia 

prądu i(t) dla silnika z uszkodzonym łożyskiem przy 

obciążeniu równym 70% In wraz z wyznaczonym 

wielomianem aproksymującym ia(t). 
  

 
 

Rys. 4. Wyniki pomiaru natężenia prądu i(t) dla silnika  

z uszkodzonym łożyskiem przy obciążeniu równym 70% In 

 

Następnie, zgodnie z zależnością (4), oszacowano 

niepewność metodą Typu A pomiaru natężenia prądu, która 

dla omawianego przypadku wynosi uA(i) = 72,80 mA. 

Analogicznie postępowano przy wyznaczaniu 

niepewności dla wszystkich wyników pomiarów prądu 

zasilającego badane maszyny.  

Następnie dokonano oszacowania niepewności metodą 

Typu B pomiaru natężenia prądu, wykorzystując zależność: 
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gdzie: u
2
B(i)  wariancja wyznaczona metodą Typu B 

pomiaru natężenia prądu, u
2
(uDAQ)  wariancja 

pomiaru napięcia kartą akwizycji danych, u
2
(kD)  

wariancja estymacji przekładni przełożenia prądu na 

napięcie. 

 

Zakładając jednostajny rozkład prawdopodobieństwa 

wariancję estymacji przełożenia prądu na napięcie u
2
(Rb) 

wyznaczono jako: 
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2

3

R
)R(u 











                      (12) 

 

gdzie: Rb  błąd graniczny bocznika. 

 

Uwzględniając błąd graniczny bocznika, wynikający  

ze specyfikacji oszacowano wartość tej składowej wariancji, 

która wynosi u
2
(Rb) = 13,3·10

-9
 Ω

2
.  

W kolejnym kroku wyznaczono niepewność złożoną 

pomiaru prądu na podstawie zależności: 

 

   iuiu)i(u 2

B

2

A                      (13) 

 

Do wyznaczenia wariancji złożonej wykorzystano 

obliczenia wariancji pomiaru napięcia kartą akwizycji 

danych u
2
(uDAQ). 
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Następnie dla współczynnika rozszerzenia k = 2, co 

odpowiada w przybliżeniu prawdopodobieństwu 

rozszerzenia wynoszącemu około 95%,  oszacowano 

niepewność rozszerzoną Ui pomiaru natężenia prądu, 

korzystając z wzoru: 

)i(ukUi                                 (14) 

 

Przykładowe wyniki obliczeń niepewności złożonej 

estymaty natężenia prądu o wartości 2,19 A dla silnika  

z uszkodzonym łożyskiem przedstawione zostały w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Budżet niepewności estymaty natężenia prądu 2,19 A  

 

Wiel-

kość 

Xn 

Estymata 

wielkości 

xn 

Wariancja 

standardowa 

u2(xn) 

Rozkład 

prawdopodo

bieństwa 

Współ-

czynnik 
wrażliwo-

ści cn 

Udział w 

 wariancji 
złożonej 

u2
n(y) 

is 2,19 A 5,30E-3 A2 normalny 1,00 A/A 
1,51E-3 

A2 

uDAQ 0,26 V 1,19E-13 V2 prostokątny 10,0 A/V 
1,19E-11 

A2 

Rb 0,10 V/A 
1,33E-10 

V2/A2 
prostokątny 29,0 A2/V 

1,12E-7 
A2 

 
  

Niepewność standardowa 

u(i) 

72,80E-3 

A  

 
  

Niepewność rozszerzona 
U(i) 

0,15 A 

 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wynik 

pomiaru natężenia prądu, przy założonym współczynniku 

rozszerzenia, można zapisać jako: I = (2,19 ± 0,15) A. 

 

3.3. Niepewność pomiaru mocy chwilowej 
Niepewności u(p) pomiaru mocy chwilowej w układzie 

z bocznikiem i dzielnikiem napięcia została obliczona  

na podstawie zależności (2). Po uwzględnieniu 

współczynnika korelacji, który dla omawianego przypadku 

jest równy r(u, i) =  0,42 oszacowana niepewność pomiaru 

mocy chwilowej wynosi u(p) = 16,28 VA.  

Następnie, dla współczynnika rozszerzenia k = 2,  

co odpowiada w przybliżeniu prawdopodobieństwu 

rozszerzenia wynoszącemu 95% [3], oszacowano 

niepewność rozszerzoną pomiaru mocy chwilowej, która 

wynosi Up = 32,56 VA. Na podstawie przeprowadzonych 

eksperymentów stwierdzono, iż oszacowana wartość 

niepewności pomiaru mocy chwilowej nie wpływa na 

trafność diagnoz dotyczących stanu technicznego łożysk – 

wyniki uzyskane z przedstawionego systemu pomiarowego 

każdorazowo potwierdzane były za pomocą systemu 

diagnostyki wibracyjnej. Wyniki uzyskane przy 

wykorzystaniu obu metod zawsze potwierdzały 

występowanie identycznych uszkodzeń łożysk.  

 

4. PODSUMOWANIE  

  

W artykule przedstawiono sposób szacowania 

niepewności układu pomiarowego, zbudowanego z dzielnika 

napięcia oraz bocznika, który został wykorzystany do badań 

diagnostycznych łożysk w maszynach indukcyjnych. 

Przeprowadzona analiza metrologiczna pozwala 

sprecyzować, jakiej niepewności pomiarowej można się 

spodziewać, dokonując badań diagnostycznych łożysk 

tocznych silników indukcyjnych w określonych warunkach, 

na stanowisku badawczym metodą pomiaru i analizy mocy 

chwilowej. Wynik pomiaru mocy chwilowej dla silnika  

z uszkodzonym łożyskiem przy wartości napięcia 230 V 

oraz wartości natężenia prądu 2,19 A można przedstawić 

jako: p = (503,70 ± 32,56) VA.  

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można 

stwierdzić, iż dominujący jest tu składnik losowy, dotyczący 

niepewności wyznaczonej metodą Typu A. Pomimo,  

iż niepewność pomiaru mocy chwilowej wynosi kilka 

procent wartości mierzonej zdaniem autora oszacowana 

niepewność pomiarowa nie stanowi przeszkody  

w wykorzystaniu tego układu do celów diagnostyki łożysk. 
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EVALUATION OF THE EXTENDED UNCERTAINTY  

OF THE ROLLING BEARING DIAGNOSTIC SYSTEM 
  

The paper presents the issue concerning the estimation of expanded uncertainty of the rolling bearings diagnostic system 

using the test method based on the measurement and analysis of signals instantaneous power consumed by the induction 

motor. The methodology for assessing the measurement uncertainty has been presented and examples of the analysis results 

have been given. The conducted metrological analysis allows to specify which measurement uncertainty can be expected 

while making a diagnostic of induction motors rolling bearings in specified conditions on a test bench with the use of  

a measurement and analysis method of instantaneous power. The uncertainty of measurement of instantaneous power the 

motor with a damaged bearing for a voltage of 230 V and a current of 2.19 A can be represented as: p = (503.70 ± 32.56) VA. 

On the basis the conducted calculations it can be concluded that there is a dominant component of random concerning 

uncertainty Type A. Due to the fact that the value of uncertainty is of a few percent of the measured value, according to the 

author, the estimated measurement uncertainty does not prevent the use of this system for bearings diagnostics.  

  

Keywords: measurement uncertainty, instantaneous power, bearing diagnosis, measuring system. 
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Streszczenie: W artykule poruszono temat pozyskania energii  
z nietypowych źródeł. Przedstawiono wyniki prac nad prototypem 
układu wykorzystującego przepływ strumienia wody jako źródło 
energii. Zakładano pozyskanie strumienia zarówno z naturalnych 
cieków wodnych jak i z domowych instalacji wodnych. W pracy 
sprawdzano koncepcję zastosowania odzyskanej energii do 
zasilania diod UV – C mających na celu zmniejszenie zagrożenia 
mikrobiologicznego dla ludzi i zwierząt. 

 
Słowa kluczowe: odzyskiwanie energii, mikro - wytwornice, 
przepływ wody. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Termin „odzyskiwanie energii” jest szerzej znany pod 
jego angielską nazwą „energy harvesting”. Termin ten 
określa szereg różnorodnych rozwiązań obejmujących 
zarówno zjawiska związane z przetworzeniem różnych form 
energii jak i jej magazynowaniem [1]. Obecnie najlepsze 
mikro układy odzyskujące energię charakteryzują się 
poziomem odzysku mocy rzędu pojedyńczych mW, 
jednakże najpopularniejsze (i najtańsze układy) 
charakteryzują się zaledwie mocą rzędu setek μW.  
Pobrana i zmagazynowana energia może zostać 
zużytkowana w różnorodny sposób np.: do zasilania  
układów mikrokontrolerów lub elementów sieci 
sensorowych. W pracy przedstawiono możliwości 
pozyskiwania energii z przepływu wody występującego 
zarówno w środowisku domowym jaki w przypadku cieków 
naturalnych. Zakładano, iż badany układ może być 
montowany w różnych punktach np.: w domowej instalacji 
wodnej lub na końcówkach dostarczających wodę dla 
zwierząt hodowlanych. Rozpatrzono również koncepcję 
wykorzystania pozyskanej energii do dezynfekcji wody za 
pomocą diod UV – C.  
 

2. PRZYKŁADY ZNANYCH ROZWIĄZAŃ 
 

Prowadzone na całym świecie prace pozwalają 
stwierdzić, że pozyskiwanie energii z różnych 
niekonwencjonalnych źródeł stanowi ważne zagadnienie 
naukowo inżynieryjne. W wielu przypadkach nowe 
koncepcje i metody pozyskiwania tej energii powstają  
w oparciu o istniejące rozwiązania techniczne. Poniżej 
przedstawiono przykłady rozwiązań zarówno układów 

dużych jak i małych mocy, które są obecnie użytkowane jak 
i będących dopiero w fazie badawczo rozwojowej. 
 

2.1. Urządzenia przepływowe – istniejące rozwiązania  

       układów dużych mocy  
Układy rzędu kilku do kilkuset kilowatów są 

produkowane mi.in przez pochodząca z Portland (USA) 
firmę Lucid Energy, która stworzyła system: „Lucid Pipe 
Power System”. Opracowany system służący do 
pozyskiwania energii z przepływającego strumienia wody  
w dużych sieciach wodociągowych [2]. Zasada działania 
systemu Lucid Pipe została przedstawiona na rysunku 1 – 
poruszający się w rurach strumień wody wprawia w ruch 
turbinę, która obraca generator, dzięki któremu uzyskuje się 
energię. Głównym elementem systemu jest specjalnie 
zaprojektowana i opatentowana turbina, która według 
producentów w minimalny sposób zaburza przepływ 
strumienia wody pozwalając w ten sposób na uzyskanie 
czystej i taniej energii elektrycznej [2].  

 

 
Rys.1. Widok turbiny systemu Lucide Pipe [2] 

 

System ten umożliwia pozyskiwanie i dostarczanie 
energii w miejscach, gdzie może być utrudniony dostęp do 
tradycyjnych sieci energetycznych a istnieje sieć 
wodociągowa. 

 

2.2. Urządzenia przepływowe – rozwiązania oparte  

       o struktury grafenowe 
W roku 2011 zespół naukowców z Rice University 

przedstawił wyniki prac nad układem odzysku energii  
z przepływającego strumienia wody z wykorzystaniem błony 
grafenowej. Do odzyskania energii wykorzystano zjawisko 
łączenia się jonów znajdujących się w wodzie z wolnymi 
ładunkami nośnikowymi znajdującymi się w grafenie. 
Niestety rozwiązanie to wymaga dodawania do wody 
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domieszki kwasu solnego w celu zwiększenia intensywności 
procesów zachodzących na błonie grafenowej. W trakcie 
testów uzyskano moce około 175 watów na metr 
kwadratowy błony grafenowej [3]. Na rysunku 2 
przedstawiono ideę odzysku energii z zastosowaniem błon 
grafenowych. 

 

 
 

Rys. 2. Układ generatora z układem błony grafenowej [3] 

 

2.3. Urządzenia przepływowe – perlatory dekoracyjne  
Obecnie na rynku są dostępne perlatory dekoracyjne 

LED zmieniające barwę światła płynącego strumienia wody 
w zależności od jej temperatury (rys. 3). Perlator jest to 
rodzaj sitka w kształcie pierścienia, które montuje się u 
ujścia strumienia wody (np. na końcu wylewki od baterii, lub 
na końcu słuchawki prysznicowej) w celu znacznego 
napowietrzenia przepływającego strumienia wody. Takie 
rozwiązanie umożliwia znaczne zaoszczędzenie wody [4], 
gdyż nakładka zwiększa optycznie strumień wody poprzez 
jej znaczne napowietrzenie.  

 

 
 

Rys. 3. Przykładowy perlator LED [4] 
 

Specyfikacja funkcjonalna urządzenia, 
przedstawianego w pracy jest wzorowana na 
perlatorze LED. Zastosowane rozwiązanie opiera się o 
klasyczne połączenie turbiny i prądnicy bez jakichkolwiek 
układów magazynowania energii. W układach dostępnych 
rynkowo występują mikrokontrolery, które integrują 
zarówno układy sterownika LED jak i specjalizowane 
jednostki pomiaru temperatury. 

 
 

3. KONCEPCJA I BADANIA ZREALIZOWANEGO  

    UKŁADU ODZYSKU ENERGI  

 

3.1. Koncepcja zrealizowanego układu  
Zastosowana koncepcja układu odzysku energii 

wykorzystuje tradycyjne rozwiązanie polegające na zamianie 
energii kinetycznej przepływającego strumienia wody  
w energię elektryczną za pomocą turbiny. Na rysunku 4 
przedstawiono koncepcję zrealizowanego układu.  
W proponowanym układzie strumień wody płynący rurą  

o średnicy ¾″ wpływa do układu zmiany przepływu, gdzie 
następuje zwiększenie jego prędkości. W tym przypadku 
wykorzystano podobne zjawisko jakie zachodzi w zwężce 
Venturiego, czyli znacznego wzrostu prędkości przepływu  
w wyniku zmniejszenia powierzchni przekroju poprzecznego 
rury, przez którą przepływa woda. Przyspieszony w zwężce 
strumień wody trafia na łopatki wirnika wprowadzającego  
w ruch obrotowy wał. Na drugim końcu wału zainstalowano 
przekładnię kątową. Spełnia ona dwa podstawowe zadania: 
zwiększa liczbę obrotów, oraz zapewnia zmianę kierunku osi 
obrotu. Dzięki takiemu zabiegowi wirnik maszyny prądu 
stałego jest zamontowany w osi rury [5]. W pracy nie 
oceniano jednakże wpływu zamontowanych urządzeń na 
zmniejszenie energii strumienia wody. Zakładano, iż analizę 
wpływu układu na strumień wody zostanie wykonana  
w kolejnych etapach pracy. 
 

 
 

Rys. 4. Koncepcja zrealizowanego układu odzysku energii [5] 

 
Kluczowym problemem w realizowanym układzie był 

dobór prądnicy w stosunku do dysponowanych środków.  
Po rozważeniu kilku dostępnych opcji, ostatecznie 
zdecydowano się na maszynę prądu stałego. Zastosowano 
maszynę uniwersalną znajdującą się w zestawie 
hobbystycznym firmy Modelcraft. Charakteryzowała się ona 

długością ~ 40 mm i średnicą ~ φ 20 mm. Została ona 
zaprojektowana do pracy przy napięciach z przedziału 
1,5 V – 4,5 V, przy prędkościach obrotowych  
od 4000 obr/min do 14000 obr/min i mocy maksymalnej nie 
większej niż 1 W. Na rysunku 5 przedstawiono schemat 
blokowy układu elektroniki systemu zbierania energii. 
Układ prądnicy współpracuje z układami sterowania 
opartymi o cztery główne komponenty: mikroprocesor, 
czujnik temperatury, przetwornicę oraz sygnalizacyjne diody 
LED. 
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Rys. 5. Schemat blokowy zrealizowanego układu 
 

W projekcie zdecydowano się na mikroprocesor 
ATtiny 2313 charakteryzujący się znaczną 
energooszczędnością (pobór prądu, poniżej 1 mA) oraz 
małymi rozmiarami (obudowa typu PDIP 20). Niestety układ 
ten ma również stosunkowo małą pamięć flash, rzędu 
2 kB [6]. W układzie wykorzystano czujnik temperatury 
typu DS18B20 firmy Dallas Semiconductors, skalibrowany 
fabrycznie na stopnie Celsjusza, oraz wykorzystujący 
interfejs 1 – Wire. Czujnik ten charakteryzuje się poborem 
prądu rzędu 1,5 mA, oraz błędem pomiaru temperatury  
w zakresie od -10˚C do +85˚C, wynoszącym około 
±0,5˚C [5]. Podstawowym parametrem decydującym  
o doborze przetwornicy była jej wielkość oraz wysoka 
sprawność przy niskim napięciu pracy. Dla powyższych 
założeń zdecydowano się na układ, którego rdzeniem jest 
przetwornica MCP 1640. Zgodnie z danymi producenta, 
charakteryzuje się ona sprawnością rzędu 96%, oraz 
zdolnością do pracy przy napięciach od 650 mV, przy 
zapewnieniu stabilizacji napięcia na poziomie 5 V [5].  
W przypadku sygnalizacyjnych diod LED nie stawiano 
przed nimi żadnych wymagań, dlatego też zdecydowano się 
na użycie trójbarwnej diody RGB (tzn. czerwonej, zielonej  
i niebieskiej) ze wspólną katodą. Uzyskanie zmiany barwy 
świecenia diody odbywa się przez zwarcie odpowiedniej 
anody do potencjału wyższego. Na rysunku 6 przedstawiono 
schemat zrealizowanego prototypu układu. 

 

 
 

Rys. 6. Schemat zrealizowanego układu [5] 
 

3.2. Badania 
Pomiary wykonywano miernikami KT 830BUZ  

i KEW1011, jako miernik przepływu wykorzystano domowy 
wodomierz BMETERS GSD 8, za pomocą którego 
wyznaczano przepływ objętościowy wody Q.  
Na rysunku 7 przedstawiono schemat blokowy układu 
pomiarowego. Podczas badań nie rozpatrywano zaburzeń  
w przepływie wody jakie wprowadza zainstalowanie 
badanego układu, badania przeprowadzano domontowując 
układ testowy do końcówki wylewki baterii. 

 

 
 

Rys. 7. Schemat blokowy układu testowego 
 

Zastosowane przyrządy pomiarowe zapewniały 
niepewność pomiaru na poziomie 5% dla pomiarów napięcia 
i prądu. W przypadku wodomierza niepewność pomiaru 
została oszacowana na ~10% [5]. Badania wykonywano 
przy dwóch wartościach przepływu Q, przepływie 
minimalnym Q1 wprawiającym wirnik mikro turbiny w ruch, 
który wynosił Q1 = 2,5 l/min, oraz przepływie 
maksymalnym Q2 (możliwym do uzyskania w miejscu 
badania), który wynosił Q2 = 4,0 l/min. Przy danych 
przepływach Q1 i Q2 wykonywano pomiary uzyskanych 
prądów w funkcji rezystancji obciążenia na zaciskach 
maszyny prądu stałego. Wybrane wyniki pomiarów 
przedstawiono w tablicy 1. 
 

Tablica 1.Wyniki pomiarów wydajności mikro turbiny [5] 

 
Q1 = 2,5 (l/min) Q2 = 4,0 (l/min) 

Lp. R (Ω) 
I (mA) I (mA) 

1 13,4 128,0 150,0 

2 22,5 45,0 108,0 

3 60,0 20,0 56,0 

4 77,0 20,0 32,0 

5 92,0 20,0 27,0 

6 135,0 10,0 17,0 

7 210,0 9,0 10,5 

8 302,0 4,0 7,5 

9 393,0 4,7 5,7 

10 480,0 2,8 4,6 

11 611,0 2,1 3,6 

12 812,0 2,2 2,6 

 

W toku prowadzonych prac oraz na podstawie 
przeprowadzonych badań i prób układu stwierdzono że:  

a) w badaniach nie uzyskano mocy znamionowej 
zastosowanej maszyny prądu stałego, 

b) układ przyspieszania wody (strumienia), układ 
przeniesienia nie są odpowiednio dobrane do 
zastosowanego systemu wirnika, 

c) występują problemy z uszczelnieniem układu, 
głównie występowały problemy z przeciekami na 
zastosowanym układzie przeniesienia napędu. 

 

4. KONCEPCJA ZASILANIA DIOD UV-C PRZEZ  

    UKŁAD MIKROTURBINY 
 

W prowadzonej pracy rozważano wykorzystanie 
pozyskanej energii do zasilania diod emitujących 
promieniowanie z zakresu UV – C [5] na przepływający 
strumień wody. Teoretycznie dzięki takiemu rozwiązaniu 
wydostający się z układu strumień wody miałby mniej 
drobnoustrojów niż strumień wpływający.  
Obecnie stosowane rozwiązania oparte są głównie  
o lampy emitujące promieniowanie w zakresie UV – C. 
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Urządzenia takie znalazły szerokie zastosowanie zarówno  
w dezynfekcji wody, jak i aparatury medycznej czy 
powietrza. Niestety klasyczne rozwiązania charakteryzują 
się stosunkowo wysoką energochłonnością [7, 8, 9].  
 

4.1. Promieniowanie UV informacje uzupełniające 

Pod pojęciem promieniowania ultrafioletowego (UV) 
jest przyjmowany zakres promieniowania 
elektromagnetycznego o długości fali z zakresu pomiędzy 
10 nm a 400 nm, co odpowiada zakresowi energii od  
3 eV – 30 eV. Promieniowanie UV występuje poza 
widzialnym zakresem spektrum, mieści się ono pomiędzy 
światłem widzialnym a promieniowaniem rentgenowskim. 
W zależności od długości fali rozróżnia się trzy podstawowe 
typy promieniowania UV [7, 8, 9]: 

a) UV – A, o długości fal 320 nm – 400 nm, które 
stanowi 95% całego promieniowania ultrafioletowego 
docierającego do powierzchni Ziemi. Promieniowanie 
z tego zakresu powoduje wiele reakcji chemicznych 
w naświetlanych substancjach np.: luminescencję. 
Znacząco wpływa ono na pigmentację i fotostarzenie 
się skóry; 

b) UV – B, o długości fal 280 nm – 320 nm, stanowi 5% 
całego promieniowania ultrafioletowego 
docierającego do powierzchni Ziemi. Powyższy 
zakres promieniowania charakteryzuje się m.in. 
korzystnym efektem wspomagania syntezy witaminy 
D3 niezbędnej w procesie przyswajania wapnia  
i fosforu, co jest wykorzystywane w medycynie  
i hodowli zwierząt. 

c) UV – C, o długości fal 200 nm – 280 nm. 
Promieniowanie z tego zakresu naturalnie prawie nie 
występuje na powierzchni Ziemi, ponieważ w całości 
jest pochłaniane przez atmosferę Ziemską. 
Charakteryzuje się ono bardzo silnym wpływem; na 
struktury biologiczne niszczy ono m.in. strukturę 
genetyczną wegetatywnych form bakterii poprzez 
zaburzenia w procesie replikacji DNA. Maksimum 
wpływu na procesy biologiczne zachodzi dla 
promieniowania o długości fali około 270 nm. 

W szczególności promieniowanie z zakresu UV – C 
znalazło szerokie zastosowanie w różnorodnych aplikacjach 
dezynfekujących np. w technice uzdatniania wody, 
dezynfekcji wyrobów spożywczych, czy wspomaganiu 
dezynfekcji powierzchni. Uzyskiwana sprawność tej metody 
zależy jednakże od wielu różnorodnych czynników.  
Do najważniejszych z nich zaliczamy: czas naświetlania, 
natężenie promieniowania UV, odległości od źródła 
promieniowania, rodzaj i pole powierzchni podanej 
oddziaływaniu promieniowania. Powyższe czynniki znalazły 
odzwierciedlenie w pojęciu dawki promieniowania D.  
Przez pojęcie dawki D przyjmuje się: 
 

tED ⋅=    (1) 
 

gdzie: E – natężenie promieniowania w mW/cm2, 
  t –  czas ekspozycji w s. 
 

Na podstawie literatury [7, 8, 9] można stwierdzić iż w 
celu uzyskania efektu dezynfekcji potrzebna jest dawka 
promieniowania D na poziomie co najmniej 25 mJ/cm2.  
Wspomaganie dezynfekcji w warunkach domowych może 
budzić kontrowersje, gdyż sieci wodne wykorzystywane  
w warunkach krajowych (Polski) są z reguły nie zagrożone 
mikrobiologicznie. Jednakże, w niektórych przypadkach  
wymagana jest zwiększona pewność jakości wody (np.: 

instalacje w szpitalach). Z powodu deficytu wody na wsi 
bardzo często zewnętrzne poidła (zbiorniki) wody dla 
zwierząt są zasilane z naturalnych cieków wodnych w 
których jakość wody jest bardzo zróżnicowana. Dlatego też 
autorzy proponują główne wykorzystanie układu  
w zewnętrznych poidłach dla zwierząt hodowlanych., 
Ponieważ w takich przypadkach może dochodzić  
do skażenia mikrobiologicznego wody, skutkującego  
w niektórych przypadkach koniecznością interwencji 
weterynaryjnej, co jest niezwykle kosztowne dla hodowcy. 
Na rysunku 8 przedstawiono koncepcję układu 
wspomagającego dezynfekcję wody, wykorzystującego 
matrycę diod UV – C, pracujących w rurze. 
 

 
 

Rys. 8. Koncepcja układu wspomagania dezynfekcji wody 

 

4.2. Koncepcja zastosowania diod z zakresu UV - C 
W pracy ograniczono się jedynie do sprawdzenia, czy 

proponowane rozwiązanie jest możliwe do realizacji pod 
względem energetycznym przy zastosowaniu dostępnych na 
rynku diod LED UV – C [5]. Na podstawie danych 
katalogowych stwierdzono, iż minimalne napięcie zasilania 
dla tego typu diod wynosi 4,8 V. Wynika stąd, że dla 
rozpatrywanego układu nie jest możliwe bezpośrednie 
zasilenie diod UV – C, dlatego konieczne jest zastosowanie 
dodatkowej przetwornicy. W przypadku jej zastosowania 
należy założyć, że przetwornica musi charakteryzować się 
niskim napięciem pracy (konwersji) oraz wysoką 

sprawnością przetwarzania η. Poniżej przedstawiono wyniki 
dla przyjętej sprawności przetwarzania całego układu na 

poziomie η = 80%. Dla tak przyjętego założenia sprawdzono 

czy jest  możliwe uzyskanie odpowiednich prądów  
w rozpatrywanym układzie. Wyniki przyrównano do 
maksymalnych prądów, jakie mogą płynąć przez każdą  
z diod. Do obliczeń wykorzystano wzór (2): 
 

η⋅
⋅

=
out

inin
out

U

IU
I    (2) 

 
gdzie: Uin – napięcie wejściowe na przetwornicy,  

Iin –  prąd na wejściu przetwornicy,  
Uout – napięcie wyjściowe potrzebne do pracy diod, 

η – założona sprawność (80%) 
 

Przyjęto, iż teoretyczne napięcia Umin i Umax, do 
których przetwornica powinna podwyższać napięcie 
wejściowe diod UV – C odpowiadają minimalnemu oraz 
maksymalnemu napięciu pracy każdej z diod. Wyniki 
obliczeń dla rozpatrywanych diod UV – C przedstawione 
zostały w tablicy 2 [5]. Przedstawione w tabeli 2 wyniki 
wskazują, iż dla przyjętej sprawności na poziomie 80% 
możliwe byłoby zasilenie każdej z wymienionych diod  
UV – C. Należy tu zauważyć, iż wprowadzane obecnie na 
rynek przetwornice DC/DC bardziej renomowanych 
producentów charakteryzują się sprawnościami rzędu 
powyżej 95%. 
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Tablica 2. Sprawdzenie teoretyczne dysponowanych prądów dla 

diod UV – C [5] 

 
Parametry diod Prądy (mA) 

Lp Typ diody Umin 
(V) 

Umax 
(V) 

Imax 

(mA) 
Iout dla 
Umin 

Iout 
dla 

Umax 

1 JH-UV280 4,8 7,0 20,0 47,7 32,7 

2 HS-UV280 6,8 7,05 25,0 33,6 30,5 

3 HS-UV265 5,0 7,5 20,0 45,7 30,5 

4 MY-UV265NM  7,0 8,5 20,0 32,7 26,9 

5 YS-UV265-5050 5,5 6,8 20,0 41,6 33,6 

6 EL-XW06DUV265 5,0 8,0 20,0 45,7 28,7 

7 E265F - UV-LED 7,5 8,5 20,0 30,5 26,9 

 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 

 
Doświadczenia uzyskane na podstawie budowy 

prostego prototypu układu wskazują, iż możliwe jest 
skonstruowanie układu konwersji energii przepływu wody 
na energię elektryczną, która może być skonsumowana do 
poprawy jakości wody wyjściowej poprzez zastosowanie 
diod UV – C do ochrony bakteriologicznej. Uzyskane 
wyniki wskazują na możliwości dalszych prac nad powyższą 
koncepcją odzysku energii głownie w kierunku 
optymalizacji układu prądnicy (zabudowania jej w układzie 
o przekroju kołowym w rurce prowadzącej, aby uniknąć 
problemów z uszczelnieniem wyprowadzeń wału turbiny) 
oraz możliwością poprawy pracy układu turbiny 
(optymalizacja przepływu).Zdaniem autorów wydaje się 
konieczne, także przeprowadzenie badań wpływu całego 
układu zamontowanego w instalacji na przepływ i jakość 
wody (wymaga to współpracy z jednostkami pracującymi 
nad zagadnieniami biologicznej ochronny wody). 
Dodatkowo w przyszłych projektach należy zastanowić się 
nad wykorzystaniem w układzie wysoko wydajnych 
przetwornic DC/DC charakteryzujących się sprawnością 
ponad 95%.W szczególności należy zauważyć, iż 
zastosowanie koncepcji powyższego układu w elementach 
stosowanych w układach autonomicznych poideł dla 

zwierząt może poprawiać ochronę mikrobiologiczną 
dostarczanej wody jak również pozyskana energia może być 
zużytkowana do zasilania innych układów elektronicznych 
stosowanych w hodowli zwierząt. 
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CONCEPT OF AUTONOMIC WATER DISINFECTION UNIT 
 

The paper presents the results of work on the prototype of the circuit for harvesting energy from not typical source and 
presents the concept of its use. The source of energy for proposed solution is a flow of water. It was assumed that the water 
flow in domestic water installation and natural waterways could be used.  
In addition the proposition of acquired energy application was proposed tested  the possibility to use the energy to power a 
UV – C LED. Emitted UV – C light could be used to reduce microbiological contamination of water. The system has the 
ability to be used mainly on farms using the outer waterway as a water source or optionally could be installed in high quality 
requirements water distribution networks. 

 
Keywords: energy obtaining, energy harvesting, micro - generators, the water flow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 51/2016 

 
 
 
 
 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 51 

XXVI Seminarium 

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2016 

Oddział Gdański PTETiS 

 

 

 

STANOWISKO DO POMIARU SZEROKOŚCI KRAWĘDZI NARTY 

 

 

Anna GOLIJANEK-JĘDRZEJCZYK
1
, Konrad MICHALSKI

2
 

 

1. Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

tel.: 58-347-17-78                   e-mail:   anna.golijanek-jedrzejczyk@pg.gda.pl                         

2. P.H.U. SPORTLAND Daniel Michalski  

tel.: 600266533                       e-mail:   m-konrad@o2.pl     

 
Streszczenie: Regeneracja sprzętu narciarskiego zapewnia 

nie tylko niezapomniane doznania na stoku, ale przede wszystkim 

bezpieczeństwo. Serwisowanie nart, poza smarowaniem, 

to w głównej mierze ostrzenie krawędzi na specjalistycznych 

szlifierkach. Poprawne wykonanie tej usługi polega na naostrzeniu 

krawędzi przy jednoczesnej minimalizacji ilości zebranego z narty 

materiału, co nie jest prostym zadaniem, gdyż typowa szerokość 
krawędzi narty jest rzędu 1,5 mm. W referacie zaprezentowane 

zostało specjalistyczne stanowisko zaprojektowane dla potrzeb 

serwisu nart (zarówno od strony sprzętowej jak i programowej). 

Zbudowany system pomiarowy umożliwia jednoczesny pomiar 

szerokości krawędzi narty w  zakresie pomiarowym od 0,2 mm do 

2 mm, zapewniając analizę szerokości krawędzi narty na ok. 80% 

jej długości. 

 
Słowa kluczowe: system pomiarowy, systemy wizyjne, analiza 

obrazu. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Narty towarzyszą ludzkości od ponad 5 tyś. lat. 

Najstarsze ślady używania nart przetrwały w formie 

rysunków naskalnych odkrytych w rejonie Morza Białego 

i jeziora Bajkał. Służyły one do przemieszczania się 
człowieka w ciężkich warunkach terenowych 

i atmosferycznych. Początkowo narty przypominały rakiety 

śnieżne umożliwiając użytkownikowi utrzymywanie się na 

powierzchni śniegu. Norweg Sondre Norheim, nazywany 

ojcem narciarstwa klasycznego, jako pierwszy na podstawie 

własnych obserwacji wykonał drewniane narty, którym 

nadał łukowaty kształt [1-2]. Były to narty wąskie pod stopą 
i szerokie w okolicy dziobów i piętek, na których 

wykonywał skręt nazywany telemarkiem.  

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia rozwój 

technologii umożliwił produkcję nart kompozytowych. 

Prostą drewnianą budowę narty zastąpiono konstrukcją 
zawierającą: drewniany rdzeń, płaszcz zewnętrzny 

z  materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne, ślizg 

z polietylenu oraz metalowe krawędzie. Początkowo 

krawędzie były przykręcane lub nitowane bezpośrednio 

do rdzenia narty [2]. Narty z przykręcanymi krawędziami 

miały jednak wiele wad. Szerokie metalowe krawędzie nie 

wchłaniały smaru przez co pogarszały się właściwości 

ślizgowe narty. Dodatkowo przykręcanie krawędzi od spodu 

uniemożliwiało wyrównywanie ślizgu przez co naprawa nart 

była utrudniona. 

W latach 80-tych XX wieku przykręcanie krawędzi 

zastąpiono jej wklejaniem. W ten sposób zredukowano pole 

powierzchni stykającego się metalu ze śniegiem oraz 

umożliwiono szlifowanie ślizgów [3]. Technologia 

wklejania krawędzi pozostała niezmieniona do dziś.  
Na przestrzeni kilkunastu lat równoległy rozwój 

infrastruktury ośrodków zimowych, sprzętu narciarskiego 

oraz łatwość w opanowaniu umiejętności jazdy 

spowodowały pojawienie się ogromnej liczby 

użytkowników. Przeciętny narciarz już po paru tygodniach 

doskonalenia techniki jazdy zaczyna odczuwać nie tylko 

właściwości zakupionych nart, ale również stan ich 

zużycia. W efekcie regeneracja sprzętu narciarskiego 

stała się nieodłącznym elementem zapewniającym 

bezpieczeństwo i niezapomniane doznania na stoku. 

Obecny koszt serwisu nart to wydatek rzędu 50 zł – 

100 zł co sprawia, że w stosunku do zakupu nart (1000 zł – 

5000 zł) jest to usługa opłacalna i umożliwia bezpieczną 
i dłuższą eksploatacje zakupionego sprzętu [4]. Częstość 
wykonywania regeneracji nart jest uzależniona 

od intensywności ich użytkowania oraz jakości 

przygotowania stoków narciarskich.  

Serwisowanie nart, oprócz smarowania, w dużej 

mierze polega na ostrzeniu krawędzi. Proces ten 

wykonywany jest na specjalistycznych szlifierkach. 

Problem polega na określeniu ilości zebranego materiału. 

W celu naostrzenia należy zebrać pewną grubość krawędzi. 

Kryterium poprawnie wykonanej usługi (procesu) jest nie 

tylko osiągnięcie ostrej krawędzi, ale również zebranie jak 

najmniejszej ilości materiału. Przeciętna szerokość 
krawędzi, rozumiana jako długość odcinka między 

łączeniem metalu ze ślizgiem, a krańcem krawędzi narty 

to ok. 1,5 mm. Sprawia to trudności w określeniu 

faktycznie zebranego materiału przez operatora szlifierki 

(serwisanta). Wiedza na temat szerokości krawędzi całej 

narty pozwala oszacować możliwą liczbę jej ostrzeń 
w serwisie narciarskim. 

Celem projektu była budowa stanowiska 

pomiarowego wyposażonego w system wizyjny, które 

umożliwi pomiar szerokości krawędzi narty na ok. 80% jej 

długości [5].  

 

2. BADANY OBIEKT 

 

Na rysunku 1 przedstawiono profil typowej narty oraz 

zakres zmian jej wymiarów w zależności od budowy. 
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Rys. 1. Geometria narty (widok z góry) [5] 

 

Założono, że zaprojektowane stanowisko powinno 

umożliwiać jednoczesne obustronne badanie szerokości 

krawędzi nart o geometrii przedstawionej powyżej. 

 

3. ZAPROJEKTOWANY SYSTEM POMIAROWY 

 

Przyjęto następujące założenia projektowe odnośnie 

funkcjonalności budowanego stanowiska pomiarowego: 

pomiar nart o różnej geometrii, prosta obsługa, możliwość 
łatwej rekonfiguracji systemu, dokładność pomiaru na 

poziomie 0,2 mm, zakres pomiarowy od 0,2 mm do 2 mm, 

praca w warunkach pokojowych, wyniki pomiaru 

prezentowane w postaci wykresu oraz archiwizowane 

do pliku, czas pomiaru nie powinien przekraczać 10 min 

(ze względu na brak konkurencyjnych rozwiązań na rynku 

spełnienie kryterium czasowego dla przeprowadzanego 

pomiaru był celem drugorzędnym) oraz koszt stanowiska nie 

przekraczający 3000 zł (nie uwzględniając komputera). 

Na rysunku 2 przedstawiono wizualizację stanowiska 

pomiarowego wykonaną w programie Autodesk Inventor. 

 

 
 

Rys. 2. Wizualizacja stanowiska pomiarowego [5] 

 

Głównym elementem tego stanowiska jest rama nośna, 

która umożliwia montaż poszczególnych elementów oraz 

przesuw wózka głównego wzdłuż osi X. Rozmieszczenie 

podpór ramy nośnej umożliwia swobodne ułożenie różnego 

typu nart na stanowisku oraz jej stabilność. Wózek 

napędzany jest silnikiem prądu stałego poprzez pas 

transmisyjny. Na ramie nośnej przewidziano miejsce na 

komputer wyposażony w aplikację dokonującą analizy 

obrazu. Sterowanie napędem oraz niezbędne zasilacze 

umieszczono pod laptopem. Rama nośna wózka stanowi 

również prowadnicę, w której przemieszcza się mocowanie 

mikroskopów wzdłuż osi Z. Poprzez zastosowanie rolki 

ograniczającej przytwierdzonej do profilu zapewniona jest 

stała odległość obiektywu od badanej krawędzi. Uchwyty 

mikroskopów mogą przesuwać się wzdłuż osi Y. W celu 

rozsunięcia kamer do pozycji krańcowych wykorzystano 

silnik krokowy umieszczony po drugiej stronie profilu.  

Ogólną procedurę przeprowadzania pomiarów 

przedstawiono na rysunku 3. 

 

przygotowanie 

narty

ułożenie narty na 

zaprojektowanym 

stanowisku

uruchomienie programu do 

analizy obrazu na 

komputerze 

uruchomienie 

stanowiska

automatyczna 

akwizycja danych 

pomiarowych

uruchomienie programu do 

wizualizacji pomiaru 

szerokości krawędzi

 
 

Rys. 3. Procedura przeprowadzania pomiaru szerokości krawędzi 

 

Przygotowaną nartę należy ułożyć ślizgiem do góry 

oraz piętką narty w kierunku stanowiska komputerowego 

i dosunąć ją do ogranicznika krańcowego w celu uzyskania 

powtarzalności pomiarów tego samego wycinka krawędzi. 

Ze względu na różną budowę nart i zwyczajowe 

zaokrąglanie tyłów nart przez producentów pominięto 

pomiar pierwszych 10 cm krawędzi narty oraz krawędzi na 

dziobie narty. 

 

3.1. Napęd wózka 

Napęd wózka głównego zrealizowano przy użyciu 

silnika prądu stałego wraz z przekładnią firmy 

Dunkenmotoren [5]. Dane znamionowe tej maszyny to: 

napięcie zasilania 40 V, prąd znamionowy 1,61 A, 

prędkość obrotowa 3500 obr/min, przekładnia 10:1, 

moment 300 Ncm. Silnik ten wybrano ze względu na niską 
cenę, zintegrowaną przekładnię i koło zębate oraz wysoki 

moment obrotowy.  

 

3.2. Silnik krokowy 

Mechanizm rozsuwania mikroskopów do pozycji 

krańcowych zrealizowano przez kołowrotek nasadzony 

na wał silnika krokowego, który poprzez linkę 
przytwierdzoną do uchwytów kamer umożliwia ich 

rozsunięcie. Kołowrotek wykonano na drukarce 3D. 

Za rozsunięcie wózków kamer odpowiada silnik 

krokowy 42BYGH023-02 o prądzie znamionowym 0,4 A, 

kroku 1,8
o
 i zasilaniu nominalnym równym 12 V. Wał 

o średnicy 5 mm oraz niewielkie wymiary (42x42x33 mm) 

umożliwiły jego montaż bezpośrednio na wózku głównym 

[5].  

Do sterowania silnikiem wybrano sterownik SSK-B01 

przystosowany do pracy z silnikami z 4, 6 lub 8 

wyprowadzeniami, z maksymalnym prądem 2 A na fazę. 
 

3.3. Mikroskopy 

Do akwizycji obrazu wybrano mikroskop firmy Delta 

Optical. Model SMART jest propozycją w zakresie 

mikroskopów podręcznych USB, podłączanych 

bezpośrednio do portu komputera. Wysokiej jakości 

matryca CMOS 1/4" zapewnia ostry i nasycony kolorami 

obraz. Regulacja powiększenia jest dostępna w zakresie 

od 10x do 250x. Rozdzielczość maksymalna wynosi 

2 Mpix (1600x1200). Zdjęcia zapisywane są w formacie 

JPG lub BMP, natomiast zapis video odbywa się do pliku 

AVI [5]. Parametry techniczne wystarczające do realizacji 

projektu oraz cena stanowiły podstawowe kryterium 

doboru. 

Dla skonfigurowanego docelowo mikroskopu obszar 

roboczy to powierzchnia ok. 36 mm
2
.  

W celu przeliczenia liczby pikseli na jednostkę 
długości w mm wykonano zdjęcia mikroskopem 

nad podziałką o rozstawie 5 mm. Następnie w programie 

graficznym zmierzono odległość podziałki w pikselach. 
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Na podstawie zmierzonych wartości obliczono liczbę pikseli 

przypadających na jeden milimetr. Dla rozdzielczości okna 

głównego 1280x480 pix, przy rozpatrywaniu każdej kamery 

osobno przeliczniki długości wynoszą odpowiednio: 

mikroskop prawy – 1 mm > 85,4 pix, mikroskop lewy – 

1 mm > 86,6 pix. Różnica przeliczników wynika 

z mocowania kamer na różnych wysokościach względem 

podziałki. Zachowanie tego samego dystansu jest 

praktycznie niemożliwe ze względu na bardzo małe 

odległości i ograniczoną dokładność wykonanego 

mocowania. 

 

3.4. Mikrokontroler 

W projektowanym systemie pomiarowym 

wykorzystano mikrokontroler ATmega328 firmy Atmel 

AVR. Do najważniejszych zadań programu 

zaimplementowanego na nim należy zaliczyć: inicjalizację 
zmiennych wykorzystywanych w programie; sprawdzenie 

czy wózek znajduje się w pozycji krańcowej; uruchomienie 

silnika krokowego w celu rozsunięcia mikroskopów; 

uruchomienie napędu głównego w celu przesunięcia wózka 

do pozycji początkowej; w przypadku dotarcia wózka do 

pozycji startowej, zatrzymanie napędu oraz zsunięcie 

mikroskopów; sprawdzenie właściwego docisku wózków 

kamer do krawędzi oraz wysłanie odpowiedniego 

komunikatu przez port USB do komputera; po wysłaniu 

komunikatu o poprawności pozycji wózków mikroskopów, 

uruchomienie napędu głównego w celu przesuwania wózka 

do pozycji końcowej.  

Co więcej mikrokontroler na bieżąco sprawdza docisk 

rolki ograniczającej pozycje wózków kamer podczas 

skanowania narty. Po osiągnięciu przez wózek pozycji 

końcowej następuje zatrzymanie napędu głównego oraz 

zostaje wysłana informacja, że stanowisko czeka na 

ponowne uruchomienie. W przypadku, gdy pod koniec 

skanowania dziób narty nie zostaje wykryty, mikrokontroler 

wysyła informacje do komputera o końcu skanowania.  

 

4. OPROGRAMOWANIE 

 

Kontrolerem systemu pomiarowego jest komputer 

osobisty wyposażony w specjalistyczne oprogramowanie 

RoboRealm oraz aplikację o nazwie „wyniki_pomiaru.pu” 

opracowaną na potrzeby tego projektu, wizualizującą wyniki 

pomiarowe. 

Środowisko RoboRealm umożliwia analizę i akwizycję 
obrazu na bieżąco, przy jednoczesnym dostępie do szeregu 

funkcji sterujących z poziomu komputera. Sposób 

programowania polega na wyborze i dodaniu bloków 

funkcyjnych przez metodę double-click. Dodane funkcje 

można modyfikować zarówno w programie jak i przez 

skrypty w języku Visual Basic [6]. 

Zaprojektowana aplikacja została skonfigurowano tak, 

że po uruchomieniu środowiska Roborealm bezpośrednio 

rozpoczyna się pomiar szerokości krawędzi narty. 

Na potrzeby projektu w celu przygotowania obrazu 

i akwizycji danych pomiarowych przeprowadzono kolejno 

następujące operacje: przechwycenie zdjęcia z obydwu 

kamer oraz scalenie ich w jeden, przeprowadzenie procesu 

progowania obrazu i wygładzenie krawędzi, wykrycie 

i pomiar szerokości krawędzi narty dedykowaną funkcją 
środowiska Robrealm [7], skalowanie jednostek (z pix 

na mm) oraz zapis danych do pliku tekstowego. 

Wizualizacja wyników pomiarowych odbywa się 
w programie wyniki_pomiaru.pu. Aplikacja została napisana 

w języku Phyton w oparciu o bibliotekę matplotlib 

ułatwiającą tworzenie wykresów.  

W oknie programu należy podać nazwę narty oraz 

długość jej krawędzi. Po zatwierdzeniu wprowadzonych 

danych program korzysta z pliku tekstowego utworzonego 

przez zaprojektowaną aplikację, a wyniki pomiarów 

prezentowane są w formie wykresów dla obu krawędzi 

(rys. 4).  

 

 
 

Rys. 4. Przykładowa wizualizacja pomiarów krawędzi narty 

 

Poruszanie kursorem po obszarze wykresu umożliwia 

dokładny odczyt szerokości krawędzi. Dzięki 

wykorzystaniu gotowej biblioteki możliwy jest również 
zapis wykresu do pliku w formacie ''.png''. 

 

5. WALIDACJA SYSTEMU POMIAROWEGO 

 

Zbudowany system wizyjny był testowany zarówno 

w fazie projektowania jak i po zakończeniu jego budowy. 

Przeprowadzono liczne pomiary, których celem było: 

zbadanie dokładności pomiaru, odporności na zakłócenia, 

powtarzalności pomiarów oraz pracy stanowiska ze 

względu na różnorodną geometrię nart. Testom poddano 

trzy narty, o różnym stopniu zużycia, różnej długości oraz 

innego taliowania. 

Jako wzorzec odniesienia posłużyły pomiary 

wykonane za pomocą oprogramowania dołączonego przez 

producenta mikroskopów Smart Analizis 1.0. 

Wykorzystana aplikacja pozwala zarówno na kalibrację 
urządzeń jak i umożliwia pomiar zaznaczonych odcinków 

na obrazie. Zdjęcia mikroskopami zostały wykonane 

w odległości co ok. 2 cm, w wyniku czego uzyskano ok. 70 

punktów pomiarowych na każdą krawędź narty. W celu 

zwiększenia dokładności analizy badania przeprowadzono 

na zdjęciach o rozdzielczości 1280x1024 pix. 

Oszacowano niepewność rozszerzoną pomiaru 

szerokości krawędzi narty przyjmując następujące 

założenia: niepewność Typu B znacznie mniejsza niż 
niepewność Typu A, współczynnik rozszerzenia k = 2, 

poziom ufności p = 0,95. 

Rysunek 5 przedstawia rozkład niepewności 

pomiarowych szerokości krawędzi narty odpowiednio dla 

prawej krawędzi trzech badanych nart w funkcji ich 

długości. 
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Rys. 5. Wykres przedstawiający rozkład niepewności pomiarowych 

dla prawej krawędzi badanych nart 

 

Natomiast rysunek 6 przedstawia rozkład niepewności 

pomiarowych odpowiednio dla lewej krawędzi tych samych 

trzech badanych nart w funkcji ich długości. 

 

 
 

Rys. 6. Wykres przedstawiający rozkład niepewności pomiarowych 

dla lewej krawędzi badanych nart 

 

Z prezentowanych wykresów widać że niepewność 
pomiaru szerokości krawędzi narty nie przekracza 0,25 mm. 

Wartość niepewności pomiarowej nie jest bardzo wysoka, 

ale należy pamiętać, że na pomiar krawędzi narty wpływ ma 

szereg zakłoceń takich jak: zmiana oświetlenia 

zewnętrznego, drgania kamer podczas przesuwu czy 

niejednostajna praca napędu głównego. Podczas budowy 

stanowiska pomiarowego starano się zminimalizować 
te wpływy m.in. poprzez zmiejszanie luzów w konstrukcji 

mechanicznej oraz poprzez dobór oświetlenia. 

Jednakże w dalszej perspektywie rozwoju tego 

stanowiska niewątpliwie należałoby zaprojektować 
specjalnie przeznaczone do tego oświetlenie, w celu 

zmniejszenia wpływu zakłóceń pochodzących z innych 

źródeł światła. 

 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

W artykule przedstawiono zaprojektowany system 

wizyjny do pomiaru szerokości krawędzi narty. Jego budowa 

bazuje na konstrukcji mechanicznej, w skład której 

wchodzą takie elementy jak: rama nośna z przygotowanym 

miejscem na laptopa, wózek napędzany silnikiem prądu 

stałego oraz systemu rozsuwania wózków z mikroskopami.  

Istotnymi elementami tego stanowiska są także dwa 

mikroskopy umożliwiające akwizycję obrazu oraz 

komputer pełniący rolę kontrolera. Nieodłącznym 

elementem tego systemu wizyjnego jest program 

do analizy obrazu napisany w środowisku RoboRealm oraz 

aplikacja wyniki_pomiaru.pu umożliwiająca wizualizację 
uzyskanych wyników pomiarowych. 

Przeprowadzone testy nart (zarówno nowych jak 

i bardzo zużytych) jednoznacznie potwierdziły, 

że zaprojektowane stanowisko umożliwia jednoczesny 

pomiar szerokości obu krawędzi nart w zakresie 

pomiarowym od 0,2 mm do 2 mm w czasie 

nieprzekraczającym 10 min.  

Użyteczność zaprojektowanego systemu 

pomiarowego potwierdza ergonomiczny i przejrzysty 

interfejs umożliwiający wizualizację.  
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SKI EDGE WIDTH MEASUREMENT STAND 
 

Regeneration of ski equipment provides not only an unforgettable experience on the slopes, but most of all safety. 

Servicing skis, besides lubrication, is mainly sharpening edges on special grinding machines. Proper execution of this service 

is sharpening of the edge while minimizing the amount of material collected from the ski, which is not a trivial task, since the 

typical width of the ski edge is of the order of 1.5 mm. 

The paper will present a special stand (both hardware and software) designed for service of skis. The built measurement 

system can measure the width of the ski edge in the measuring range from 0.1 mm to 2 mm, providing an analysis of the 

width of the ski edge at approx. 80% of its length. 

The paper presents the results of these tests confirm the correctness of operation and reasoning as planned. 

 

Keywords: measurement system, vision system, image analysis. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono system pomiarowy 

opracowany do urządzenia typu stepper, umożliwiającego 

przeprowadzenie próby wysiłkowej zgodnie z testem Astrand’a-

Ryhminga. Budowa prototypu systemu pomiarowego wymagała 

modyfikacji mechanicznej urządzenia typu stepper udostępnionego 

przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz 

doboru części sprzętowej systemu pomiarowego (czujników, 

mikrokontrolera). Celem projektu było również wykonanie 

oprogramowania umożliwiającego rejestrację i wizualizację 

wyników pomiarowych oraz wyznaczenie parametrów 

stosowanych do oceny wydolności organizmu człowieka 

W artykule zaprezentowano wyniki z przeprowadzonych testów 

potwierdzające poprawność opracowanego systemu pomiarowego. 

 
Słowa kluczowe: system pomiarowy, próby wysiłkowe, test 

Astrand'a - Ryhming'a. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Test wysiłkowy pozwala zbadać wydolność fizyczną 

organizmu człowieka. Służy on do oszacowania możliwości 

fizycznych sportowców i oceny funkcji organizmu [1-3]. 

Test taki może służyć do dostosowania treningu 

indywidualnego w zależności od możliwości wysiłkowych 

badanej osoby lub też do oceny poprawy wydolności.  

W celu wyznaczenia parametrów stosowanych 

do oceny wydolności człowieka wykorzystywane są 

urządzenia typu: cykloergometr, bieżnia ruchowa czy też 

stepper (stopień). Urządzenia te umożliwiają 

przeprowadzenie testu wysiłkowego.  

Wydolność organizmu jest oceniana na podstawie 

pomiaru maksymalnego poboru tlenu VO2max oraz pomiaru 

częstości skurczów serca (HR). Pułap tlenowy VO2max 

to jeden z podstawowych wskaźników „funkcji zaopatrzenia 

tlenowego, jest to maksymalna ilość tlenu, która może być 

pobrana podczas wysiłku maksymalnego z powietrza 

atmosferycznego i przetransportowana z pęcherzyków 

płucnych do mięśni” [1]. Parametry te np. w warunkach 

szpitalnych są wyznaczane na podstawie pomiarów 

wykonywanych za pomocą specjalistycznej aparatury 

medycznej. Opracowano różne testy (m.in. Test PWC170, 

Test Ruffiera, Test Astrand'a - Ryhming'a [1]), które 

umożliwiają wyznaczenie wspomnianych, parametrów bez 

konieczności stosowania specjalistycznej aparatury 

medycznej. 

Prezentowany w niniejszym artykule system 

pomiarowy pozwala na ocenę wydolności organizmu 

człowieka zgodnie z testem Astrand’a-Ryhminga.  

Do przeprowadzenia testu wymagany jest stopień, 

o wysokości 30 cm i 40 cm, odpowiednio dla kobiet 

i mężczyzn, stoper oraz metronom. Częstotliwość 

metronomu ustawiana jest na 90 ud/min; czas trwania 

ćwiczenia wynosi około 5 min, zarówno dla kobiet jak 

i mężczyzn. Podczas testu badany wchodzi na stepper 22,5 

razy w ciągu jednej minuty. Jeden cykl trwa ponad 2 s, cykl 

wykonywany jest zgodnie z sygnałem metronomu.  

Przy pierwszym uderzeniu pacjent stawia lewą stopę na 

stopniu, następnie dostawia drugą stopę, jednocześnie 

prostując nogi w stawach kolanowych i biodrowych. 

Podczas trzeciego uderzenia metronomu, pacjent stawia lewą 

stopę na niższym stopniu, a następnie dostawia prawą stopę 

do lewej. Pod koniec testu wysiłkowego mierzone jest tętno 

osoby badanej. Różnica ostatnich trzech odczytów tętna 

dokonywanych co 30 s nie powinna się zmieniać o więcej 

niż 2-3 uderzenia.  

W teście tym parametr VO2max jest obliczany na 

podstawie wartości częstości serca przy pracy 

submaksymalnej wg empirycznie wyznaczonej zależności 

[5]: 

 

Mężczyźni VO2max = 111,33-(0,42
.
HRśr) (1) 

 

Kobiety VO2max =   65,81-(0,19
.
HRśr) (2) 

 

gdzie: 

HRśr - średnia z trzech pomiarów tętna osoby badanej 

[ud/min]. 

Zaletą tego testu jest to, że jego przeprowadzenie nie 

wymaga specjalistycznych urządzeń. Celem projektu była 

budowa systemu pomiarowego umożliwiającego 

przeprowadzenie próby wysiłkowej zgodnie z testem 

Astrand’a-Ryhminga oraz wizualizację i archiwizację 

uzyskanych wyników pomiarowych [6]. 

 

2. URZĄDZENIE STEPPER 
 

Urządzenie stepper’a zostało dostarczone przez 

Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) 

w Gdańsku (rys. 1). Urządzenie zbudowane jest tak, 
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że możliwa jest regulacja położenia górnej platformy 

za pomocą mechanicznego lewara, w zakresie od 30 cm 

do 50 cm względem dolnej. Stopień posiada na górnej 

platformie cztery środkowe deski, które są zamocowane na 

sprężynach i umożliwiają one ugięcie desek na skutek 

przyłożonej siły. Stopień ugięcia tych desek będzie 

wielkością mierzoną przez system w celu detekcji 

prawidłowej rytmiki kroków osoby poddanej temu testowi. 

 

 
 

Rys. 1. Stepper 

 

W celu usytuowania czujników pomiarowych 

wykrywających nacisk na stopień należało zmodyfikować 

konstrukcję o ramę z belkami pomiarowymi. 

Przyjęto, że: 

- belki o długości 20 cm zamocowane są z jednej strony 

nieruchomo (maksymalna możliwa długość wynikająca 

z konstrukcji urządzenia), 

- maksymalna masa użytkownika jest równa 100 kg (stepper 

ten wykorzystywany jest w AWFiS do prób wysiłkowych 

dzieci),  

- przyspieszenie grawitacyjne wynosi 9,81 m/s
2
, 

- dopuszczalne naprężenie stali konstrukcyjnej wynosi 

   390 MPa, 

 - wskaźnik bezpieczeństwa równy 1,5. 

Po przeprowadzeniu stosownych analiz mechanicznych 

i obliczeń, belki pomiarowe wykonano z płaskowników stali 

konstrukcyjnej, o przekroju 45x10 i długości 200 mm, 

w rozstawie 290 mm. 
 

3. ZAPROJEKTOWANY SYSTEM POMIAROWY 
 

Schemat blokowy zaprojektowanego systemu 

pomiarowego został przedstawiony na rysunku 2. System ten 

składa się z czujnika (dokładniej z dwóch takich samych 

czujników nacisku, jednego dla lewej a drugiego dla prawej 

belki pomiarowej), który generuje sygnał napięciowy 

w zależności od przyłożonego obciążenia. Sygnał ten 

następnie wysyłany jest do przetwornika A/C wbudowanego 

w mikrokontroler. Na podstawie sygnału z czujnika, 

algorytm zaimplementowany w sterowniku analizuje go 

i wysyła informację do komputera klasy PC. 

Komunikacja odbywa się za pomocą uniwersalnej 

magistrali szeregowej USB. 

 
Rys. 2. Schemat blokowy systemu pomiarowego [6] 

 

Na komputerze znajduje się specjalistyczne 

oprogramowanie, które pozwala na wizualizację danych 

otrzymanych z mikrokontrolera, a także pozwala 

na przeprowadzenie bieżącej analizy parametrów 

związanych z próbą wysiłkową. 

 

3.1. Czujnik 
Rolę czujnika nacisku stopnia steppera pełnią cztery 

tensometry foliowe naklejone na belce pomiarowej, które 

stanowią elementy mostka Wheatstona. Wykorzystano 

tensometry o rezystancji równej 120 Ω. Maksymalny błąd 

pomiarowy rezystancji tensometru to ±0,2%. 

 

3.2. Wzmacniacz pomiarowy INA125P 
W celu wzmocnienia sygnału wyjściowego z mostka 

tensometrycznego użyto wzmacniacza pomiarowego 

INA125P firmy Burr-Brown z regulowaną wartością 

wzmocnienia [6].  

W zaprojektowanym systemie dobrano wzmocnienie 

na poziomie 1000 V/V z uwagi na zaobserwowaną zmianę 

różnicy napięć z wyjścia mostka w zakresie od 0 - 2,5 mV.  

 

3.3. Mikrokontroler 
Rolę mikrokontrolera w projektowanym systemie 

pomiarowym pełni Arduino. Jest to otwarta platforma 

sprzętowa wraz ze środowiskiem programowania, 

co umożliwia łatwy dostęp do dokumentacji technicznej.  

Zastosowana wersja zawiera 14 wyprowadzeń pinów 

wejść/wyjść cyfrowych mikrokontrolera, z czego 6 wyjść 

może działać w trybie PWM. 6 wejść działa w trybie wejść 

analogowych, które są zazwyczaj używane do pomiaru 

napięcia w zakresie 0 - 5 V [4]. Istnieje możliwość zmiany 

zakresu napięcia poprzez podanie napięcia odniesienia na 

odpowiedni pin.  

Platforma posiada 10 –bitowy przetwornik analogowo-

cyfrowy. Obciążalność prądowa, każdego pinu pracującego 

jako wyjście wynosi 40 mA. Układ ATmega 328 posiada 

32 kB pamięci Flash, 2 kB pamięci SRAM oraz 1 kB 

pamięci EEPROM. Taktowanie zegara platformy wynosi 

16 MHz. 

W ramach realizacji projektu konieczne było napisanie 

programu realizującego obsługę portów wejściowych 

i wyjściowych mikrokontrolera. Do jego wejść analogowych 

podłączono wzmocniony sygnał wyjściowy z mostka 

Wheatstone’a. Program zapewnia obustronną komunikację 

pomiędzy mikrokontrolerem a komputerem. 

Zaprojektowano także drugą aplikację, której celem był 

odbiór i wysyłanie komunikatów do mikrokontrolera. Jest to 

program nadrzędny, dzięki któremu możliwe jest otwarcie 

portu szeregowego i ustawienie parametrów związanych 

z odczytywanymi danymi, takich jak: częstotliwość 

próbkowania odbieranego sygnału pomiarowego oraz 

ustawianie wypełnienia sygnału podawanego na pin 

wyjściowy PWM.  
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Aplikacja umożliwia wyświetlenie wyznaczonych 

parametrów związanych z teorią wydolnościową stosowaną 

przy teście Astrand’a oraz archiwizację wyników badania 

[1, 6]. 

Na rysunku 3 przedstawiono zaprojektowany 

i wykonany układ elektroniczny. 

 

 
 

Rys. 3. Prototyp systemu pomiarowego 

 

Do płytki z układem elektronicznym dołączony jest także 

przetwornik piezoelektryczny generujący sygnał akustyczny, 

który pełni rolę metronomu.  

 

4. APLIKACJA STEPPER 
 

Aplikacja Stepper została zaprojektowana w języku C# 

za pomocą środowiska Microsoft Visual Studio 2010, gdyż 

jest to stosunkowo proste narzędzie do opracowywania 

użytecznego interfejsu użytkownika. 

Interfejs aplikacji Stepper ma cztery następujące 

po sobie okna, a przechodzenie między nimi jest możliwe 

dzięki przyciskom Dalej i Powrót.  

W pierwszym panelu użytkownik może skonfigurować 

najpierw parametry sprzętowe takie jak: czas próbkowania 

pomiaru oraz częstotliwość pracy metronomu, a następnie 

wybrać atrybuty testu, czyli wysokość stopnia oraz czas 

trwania testu wysiłkowego. Możliwe jest również 

wprowadzenie danych osobowych badanej osoby takich jak: 

imię i nazwisko, masa ciała, wiek oraz płeć. 

Drugie okno aplikacji Stepper (rys. 4) jest głównym 

ekranem widocznym podczas przeprowadzania testu. 

 

 
 

Rys. 4. Główne okno aplikacji Stepper 

 

Przycisk Start Testu służy do włączenia aplikacji 

i uruchomia zegar, natomiast przycisk Stop Testu - 

zatrzymuje rejestrację wykresu i zamyka port szeregowy. 

W części centralnej tego okna widoczne są dwa zegary. 

Czasomierz górny odmierza czas do rozpoczęcia testu 

po naciśnięciu przycisku Start Testu. Zegar drugi odmierza 

czas trwania testu.  

W prawym górnym rogu tego panelu umieszczono 

graficzny wskaźnik do kontroli położenia stóp osoby 

wykonującej próbę wysiłkową. Zielony prostokąt informuje 

o położeniu stopy na stopniu, natomiast czarny prostokąt 

o jej braku. Program wyświetla także wskazania liczników 

wejścia oraz zejścia ze stopnia. 

W dolnej części okna przedstawiono przebieg 

reprezentujący wartości chwilowe naprężenia wyrażonego 

w procentach zakresu pomiarowego dla belki prawej i lewej. 

Trzecie okno aplikacji prezentuje wyniki wyznaczane na 

podstawie przeprowadzonego testu (rys. 5).  

 

 
 

Rys. 5. Okno z wynikami 

 

W górnej części tego panelu umieszczone są parametry 

takie jak: tętno, tempo (wartości zakładanego oraz 

rzeczywistego tempa wykonywanego testu) oraz przycisk 

Przelicz, po naciśnięciu którego program ponownie oblicza 

wartości parametrów dla aktualnych danych. 

W centralnej części tego okna przedstawiono wyniki 

uczestnika testu takie jak: maksymalny pułap tlenowy 

VO2max, pracę całkowitą wykonaną na urządzeniu oraz moc 

całkowitą. 

W dolnej części tego ekranu umieszczono 3 przyciski: 

 - Zapisz Raport - służy do zapisania danych związanych 

z testem na dysku twardym komputera (dane zapisywane są 

w dwóch formatach: pdf oraz arkusza kalkulacyjnego).  

- Wykresy - naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście 

do ostatniego ekranu, na którym prezentowane są przebiegi 

naprężenia belki w funkcji czasu. Charakterystyki te 

umożliwiają dokładniejszą analizę przebiegu testu 

w porównaniu z wykresem znajdującym się w drugim oknie. 

- Nowy test – naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście 

do ekranu pierwszego, gdzie można zdefiniować parametry 

do przeprowadzenia następnego testu. 

 

5.TESTY SYSTEMU POMIAROWEGO 
 

Zbudowany system pomiarowy testowano zarówno 

w fazie projektowania, jak i po zakończeniu jego budowy. 

Sprawdzono zarówno poprawność wskazań, 

jak i użyteczność oraz intuicyjność interfejsu użytkownika.  

Na rysunku 6 przedstawiono przykładowy wynik 

testowania systemu pomiarowego.  



 

62                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 51/2016 

Rysunek ten prezentuje przebieg nacisku na belki 

pomiarowe pod wpływem obciążenia równego 86,4 kg. 
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Rys. 6. Wykres przedstawiający zmianę obciążenia w czasie 

 

Testy systemu pomiarowego polegały na umieszczeniu 

znanego obciążenia na stopniu steppera i rejestracji sygnału 

wyjściowego z mostka tensometrycznego. Porównywano 

znaną wartość obciążenia z pomiarem odczytanym 

w aplikacji. Przeprowadzone testy urządzenia potwierdziły, 

że uzyskany błąd względny pomiaru obciążenia nie 

przekraczał 3%. 

 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W artykule przedstawiono wykonany system 

pomiarowy dla urządzenia typu stepper dedykowanego 

do prób wysiłkowych. Obiekt, dla którego został wykonany 

system pomiarowy został udostępniony przez Akademię 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Jest 

to urządzenie o solidnej konstrukcji składające się z dwóch 

platform: górnej i dolnej. Urządzanie umożliwia 

przeprowadzenie testu Astrand'a - Ryhming'a i pozwala 

na wyznaczenie parametrów związanych z wydolnością 

ludzkiego organizmu.  

Wykonanie prototypu systemu pomiarowego polegało 

na modyfikacji mechanicznej dostępnego urządzenia, 

doborze odpowiednich czujników pomiarowych, wykonaniu 

modułu elektroniki obsługującej czujniki oraz zapewniającej 

możliwość komunikacji z komputerem, zaprogramowaniu 

mikrokontrolera oraz wykonaniu użytecznego interfejsu 

użytkownika. Zaprojektowana aplikacja umożliwia 

rejestrację, wizualizację i podgląd na bieżąco wyników testu 

wysiłkowego. Umożliwia ona wprowadzenie i archiwizację 

podstawowych danych osobowych oraz wyznaczenie 

parametrów wydolnościowych, na podstawie wykonanego 

ćwiczenia oraz masy ciała i mierzonego tętna osoby badanej. 

Urządzenia tego typu mogą służyć w celu poprawy kondycji 

fizycznej człowieka i kontroli stanu zdrowia.  
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A MEASUREMENT SYSTEM FOR A STEPPER DEVICE  
FOR THE PURPOSE OF ENDURANCE TESTING 

 

This paper presents the design and construction of the measurement system for a stepper device, for the purpose 

of executing endurance tests in accordance with Astrand’a - Rhyming submaximal test. Astrand'a - Rhyming submaximal test 

is the most widely used indirect method in determining parameter VO2max, which is determined by the heart rate 

at submaximal work. This test requires the stepper with a height of 30 cm and 40 cm (respectively for women and men) 

a stopwatch and a metronome. The metronome frequency is set at 90 beats per minute. The exercise time is about 5 minutes. 

The construction of the prototype measurement system required a mechanical modification of the stepper device 

provided by the Gdańsk University of Physical Education and Sport as well as designing the hardware part of the 

measurement system (sensors, electronics, microcontroller). A specialized software that enables registration and visualization 

of test results was also made.  

The paper presents test results to confirm the correctness of the designed system.  

 

Keywords: measurement system, maximal oxygen uptake, Astrand - Rhyming submaximal test. 
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Streszczenie: W artykule została przedstawiona koncepcja 
automatycznego systemu korekcji z uwzględnieniem 
charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia oraz 
odtwarzanego gatunku muzycznego. Proponowany algorytm na 
podstawie charakterystyki częstotliwościowej pomieszczenia 
dokonuje kompensacji warunków akustycznych w otoczeniu 
emitera dźwięku. Dodatkowo w procesie kompensacji 
uwzględniana jest zawartość sygnału poprzez rozpoznanie rodzaju 
gatunku muzycznego. W artykule zostały pokrótce przedstawione 
parametry wykorzystywane w procesie rozpoznawania gatunków w 
kontekście liczby pasm częstotliwościowych użytych w korekcji 
dźwiękowej. Ponadto pokrótce omówiono środowisko Faust, w 
którym zaprojektowano korektor graficzny. 
 
Słowa kluczowe: korektor graficzny, akustyka pomieszczeń, LUFS 
(Loudness Unit, referenced to Full Scale), gatunek muzyczny. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Automatyczne systemy sterowania zdobywają obecnie 

dużą popularność. Szybko postępującemu rozwojowi tego 
typu systemów sprzyja rozwój technologiczny i 
miniaturyzacja jednostek przetwarzających informacje. 
Dobrym przykładem tego typu urządzeń są terminale i 
urządzenia mobilne, które na przestrzeni ostatnich lat 
przejmują rolę i funkcje komputerów osobistych, a także 
urządzeń odtwarzających muzykę. W nowoczesnych 
urządzeniach multimedialnych powszechnie dostępne są 
korektory dźwiękowe, jednak ich nastawy mają charakter 
statyczny, a nie automatycznie zmienny. Ponadto 
predefiniowane ustawienia typowo dotyczą tylko wybranych 
gatunków muzycznych [1]. Dlatego często się zdarza, że 
użytkownik rezygnuje z wykorzystywania tego typu korekcji 
toru fonicznego. Rozszerzając zakres analizy, można zatem 
dopasować korekcję dźwiękową do zawartości pliku 
multimedialnego oraz uwzględnić warunki akustyczne 
panujące w pomieszczeniu odsłuchowym wokół słuchacza.  

Znane są sposoby mające na celu ograniczenie wpływu 
warunków akustycznych na jakość odtwarzanych treści. 
Ograniczają się one jednak jedynie do usunięcia z sygnału 
dodatkowych dźwięków występujących w sygnale. W ten 
sposób funkcjonuje  przykładowo metoda aktywnej redukcji 
szumów, gdzie zakłócenia pojawiające się w otoczeniu są 
wykrywane, a następnie odejmowane od wynikowego 
sygnału, który słuchacz słyszy [2][3]. Metody aktywnie 
redukujące hałas doskonale sprawdzają się w miejscach z 
jednorodną charakterystyką zakłóceń (np. fabryki, transport 
publiczny), nie można ich jednak stosować w przypadku 

potrzeby kompensacji wpływu pomieszczenia na sygnał 
foniczny. Kompensacja warunków akustycznych w danym 
pomieszczeniu w profesjonalnych warunkach odbywa się 
poprzez adaptację akustyczną. W przypadku urządzenia 
mobilnego, które jest wykorzystywane w różnych 
warunkach odsłuchowych, nie jest możliwe wykonanie 
adaptacji akustycznej każdego pomieszczenia. Dlatego 
zaproponowano rozwiązanie, które w sposób programowy 
wspomogłoby proces adaptacji. 

W artykule przedstawiono metodę filtracji sygnału w 
kontekście zmiennej akustyki wnętrz. Operacja filtracji jest 
warunkowana dwoma czynnikami, tj. akustyką 
pomieszczenia oraz rodzajem sygnału muzycznego (gatunku 
muzycznego). W niniejszej publikacji zawarto opis 
proponowanej koncepcji korekcji częstotliwościowej 
(equalizacja) oraz eksperymenty sprawdzające  wpływ 
akustyki pomieszczenia na odtwarzany sygnał. W drugim 
rozdziale przedstawiono inteligentny system filtracji 
sygnałów i omówiono poszczególne bloki systemu. W 
dalszej części publikacji  przeprowadzono dyskusję 
dotyczącą liczby pasm filtracji w odniesieniu do parametrów 
wykorzystywanych w procesie rozpoznawania gatunków 
muzycznych oraz wyniki pomiarów, przeprowadzonych w 
wybranych wnętrzach.  
 
2. KONCEPCJA KOREKCJI SYGNAŁU 

DŹWIĘKOWEGO 
 

Proponowana metoda modyfikacji częstotliwościowej 
sygnału, w celu określenia optymalnych parametrów 
modyfikacji częstotliwościowej sygnału, wykorzystuje 
informacje dotyczące akustyki pomieszczenia, w którym 
odbywa się odsłuch oraz zawartość pliku dźwiękowego. 
Proponowany system składa się z pięciu głównych bloków: 
wstępnego przetwarzania, klasyfikatora gatunków 
muzycznych, kontrolera, analizatora warunków 
akustycznych oraz bloku modyfikującego (rys. 1).  
Proponowana metoda stanowi modyfikację sygnału w 
zależności od czynnika wewnętrznego – odsłuchiwanego 
utworu, jak również czynnika zewnętrznego - 
pomieszczenia, w którym odtwarzanie następuje. 
Przetwarzanie sygnału odbywa się po analizie-identyfikacji 
gatunku muzycznego i analizie warunków akustycznych 
panujących w pomieszczeniu.  

Układ rozpoznający gatunek muzyczny składa się 
z bloku filtrującego sygnał zgodnie z zastosowanymi 
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parametrami, parametryzatora oraz klasyfikatora gatunków 
muzycznych. Sygnał dźwiękowy na wejściu poddawany jest 
operacjom, mającym na celu rozpoznanie gatunku. 
W pierwszej kolejności sygnał jest podawany  na wejście 
banku filtrów. Na wyjściu tego bloku sygnał jest dzielony na 
pasma odpowiadające konkretnym parametrom 
wykorzystywanym podczas rozpoznawania gatunków. 
Zakres częstotliwościowy analizy jest zmienny i zawiera się 
w pasmie od 31,5 Hz do 16 kHz [4]. Sygnał po filtracji jest 
przekazywany na wejście parametryzatora sygnału, który 
oblicza parametry przewidziane w procesie klasyfikacji 
gatunków muzycznych. Klasyfikacja gatunków muzycznych 
jest przeprowadzana z wykorzystaniem 173-elementowych 
wektorów, który następnie są przetwarzane z 
wykorzystaniem metody PCA (ang. Principle Component 
Analysis) [5][6]. W klasyfikacji gatunków wykorzystywana 
jest metoda najbliższego sąsiada (kNN). W aktualnej 
implementacji system rozpoznaje sześć gatunków 
muzycznych: muzykę klasyczną, jazz, pop, rock, rap, 
muzykę elektroniczną. Do prawidłowej pracy algorytmu 
koniecznej jest pozyskanie 20 sekund analizowanego 
utworu. Moduł rozpoznawania gatunków muzycznych został 
w pełni zrealizowany i opisany przez autorów we 
wcześniejszych publikacjach [7]. 

Modyfikacja sygnału odbywa się z wykorzystaniem 
pasmowego korektora graficznego składającego się z filtrów 
parametrycznych o regulowanej częstotliwości środkowej, 
dobroci oraz wzmocnieniu lub tłumieniu [8][9]. Adekwatnie 
do wskazanego gatunku muzycznego określana jest 
podstawowa charakterystyka korekcji, a następnie 
uwzględniana jest akustyka pomieszczenia. W procesie 
uwzględniania akustyki pomieszczenia wykorzystywana jest 
informacja na temat charakterystyki częstotliwościowej 
otoczenia, w którym znajduje się słuchacz. Na wyjściu bloku 
modyfikacji znajduje się wzmacniacz sygnału skalujący 
sygnał wyjściowy do poziomu wyrażonego w skali LUFS 
[10]. 

Informacja odnośnie warunków akustycznych 
pomieszczenia pochodzi z bloku analizy, w którym 
rejestrowana jest odtwarzana treść i analizowana w 
kontekście różnic w oryginalnym widmie dźwięku i 
zarejestrowanym w pomieszczeniu. Analiza odbywa się 
poprzez pozyskanie odpowiedzi impulsowej pomieszczenia, 
a następnie przetworzenie jej do dziedziny częstotliwości 
[11][12]. Dla zapewnienia wysokiej dokładności 
przygotowanego układu charakterystyka częstotliwościowa 
jest przygotowywana w dziewięciu pasmach 
częstotliwościowych (oktawowych) zawartych pomiędzy 
63 Hz a 16 kHz.  

 

Charakterystyka częstotliwościowa jest wykorzystywana 
w procesie modyfikowania częstotliwościowego 
kompensującego pomieszczenie. Podczas analizy różnic 
brana jest również pod uwagę charakterystyka 
częstotliwościowa głośników zainstalowanych w urządzeniu 
[12].  

Centralnym elementem systemu jest blok sterowania, 
który na podstawie rozpoznanego gatunku i warunków w 
pomieszczeniu dokonuje doboru optymalnych parametrów 
korekcji dźwięku. Blok ten składa się z elementu 
podejmującego decyzję oraz formującego parametry dla 
bloku korekcyjnego. Decyzja podejmowana jest w oparciu o 
metodę logiki rozmytej, która w połączeniu z 
predefiniowanymi nastawami parametrów dla 
poszczególnych gatunków przyjmuje decyzję na temat 
ostatecznych wartości parametrów korekcji sygnału 
fonicznego.  

 
3. PARAMETRY SYGNAŁU MUZYCZNEGO 
 
3.1. Rozpoznawanie gatunków muzycznych 

Parametryzacja sygnałów muzycznych jest kluczowym 
elementem procesu rozpoznawania gatunków muzycznych. 
Podstawowym celem parametryzacji jest umożliwienie 
algorytmom decyzyjnym rozróżnienie poszczególnych 
obiektów klas. Typowy wektor cech zawiera parametry 
czasowe, częstotliwościowe i cepstralne.  

Grupa parametrów czasowych jest wyznaczana na 
podstawie postaci czasowej sygnału. Podstawowymi 
parametrami z tej dziedziny są: energia sygnału, środek 
ciężkości sygnału, obwiednia sygnału, gęstość przejść przez 
zero. Wymienione parametry można by uznać za najbardziej 
oczywiste w procesie parametryzacji sygnałów 
dźwiękowych. Jednakże z punktu widzenia skuteczności 
przenoszenia unikatowych informacji grupę tę należy 
zaliczyć do najmniej skutecznych. Ze względu na specyfikę 
pozyskiwania informacji w dziedzinie czasu, parametry te 
nie są również przydatne w kontekście analizy pasm 
częstotliwościowej filtracji.  

Druga grupa parametrów częstotliwościowa jest 
wyznaczana na podstawie estymacji widma sygnału. Grupa 
parametrów częstotliwościowych jest bardzo rozległa i 
pozwala na dość dokładne opisanie sygnału dźwiękowego. 
Większość parametrów z tej dziedziny została zdefiniowana 
w standardzie MPEG 7 [13]. W przypadku tej grupy 
parametrów konieczne jest zdefiniowanie podpasm 
częstotliwościowych, w których dany parametr będzie 
wyznaczany. Zakres stosowanych częstotliwości może 
posłużyć do analizy podpasm w proponowanym korektorze 
wielopasmowym.  

Rys. 1. Schemat koncepcyjny proponowanego systemu automatycznej korekcji 
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Ostatnia grupa – parametry cepstralne - jest opisywana 
w skali czasowej, jednak przedstawia zmiany 
poszczególnych współczynników z dziedziny 
częstotliwościowej. Typowo parametry cepstralne 
przedstawia się z wykorzystaniem skali melowej, co 
powoduje, że reprezentacja sygnału jest zgodna z 
perceptualnym poziomem głośności. Ze względu na łączony 
opis zjawisk czasowo–częstotliwościowych parametry z tej 
grupy również mogą posłużyć do analizy podpasm 
częstotliwościowych.  

W zaproponowanym automatycznym systemie 
rozpoznawania gatunków muzycznych wykorzystywany 
został wektor zawierający 173 parametry [14]. Wśród 
parametrów można wyróżnić pojedyncze cechy opisujące 
sygnał, jak np. środek ciężkości (ang. temporal, spectral 
centroid). Z kolei parametry pasmowe stanowią grupę cech, 
dla  których dla każdego podpasma obliczona jest wartość 
parametru opisującego sygnał. Obliczane też są wartości 
wariancji poprzez analizę pasmową parametrów. Opisywany 
system automatycznego rozpoznawania gatunków został 
przetestowany na utworach muzycznych, osiągając 
zadowalające rezultaty, skuteczność powyżej 90%  [7]. 

Parametr Audio Spectrum Envelope (ASE) stanowi 
logarytm widma mocy, który może być wykorzystany do 
obliczenia uproszczonego spektrogramu sygnału. Parametr 
jest obliczany dla serii podpasm (29), a zakres częstotliwości 
wynosi od 100 Hz do ponad 14 kHz. Kolejne częstotliwości 
środkowe rosną ze współczynnikiem 1,194. Dla tego 
parametru obliczana jest również wartość wariancji.  

Parametr Spectral Centroid odpowiada środkowi 
ciężkości widma (subiektywnie określany jako jasność 
sygnału). Parametr ten może być pomocny przy określaniu 
podziału pasma częstotliwościowego na mniejsze podpasma, 
w których odbywa się modyfikacja.  Wzór (1) przedstawia 
definicję parametru [13]:  
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Parametr Audio Spectrum Flatness (ASF) 
odzwierciedla płaskość widma mocy dla kolejnych 
obliczanych ramek. Parametr składa się z szeregu wartości, 
gdzie każda wyraża odchylenie widma mocy sygnału od 
płaskiego kształtu widma. Miara określa, w jakim stopniu 
odtwarzany sygnał dźwiękowy jest zbliżony swoją 
charakterystyką do białego szumu. Zakłada się, że wysokie 
wartości współczynnika przekładają się na hałaśliwość 
sygnału. W prezentowanej koncepcji systemu parametr ten 
jest obliczany dla 20 pasm (100 Hz – 14 kHz). Podział jest 
jednak osiągany z wykorzystaniem współczynnika (1,3). 
Parametr ASF jest obliczany również dla wariancji wartości 
uzyskanych w podpasmach. Parametr Audio Spectrum 
Flatness określa  się na podstawie wzoru (2) [13].  
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Parametry MFCC (ang. Mel-Frequency Cepstral 
Coefficients), obliczane w liniowo-logarytmicznej skali 
częstotliwości, odpowiadają perceptualnej skali 
częstotliwości. Polega ona na podziale zakresu od 0 do około 
6700 Hz na 40 podpasm, z czego pierwsze (13) są liniowe o 
szerokości 66,6667 Hz, zaś pozostałe 27 stanowią część 
logarytmiczną skali i mają rosnącą szerokość o czynnik 

1,0711703 ze wzrostem częstotliwości środkowych. Liczba 
współczynników MFCC wynosi w proponowanym systemie 
20  (średnie arytmetyczne i wariancje obliczone we 
wszystkich segmentach) [14]. 

Z powyższego opisu wynika, że pasmo konieczne do 
rozpoznawania gatunków muzycznych wynosi minimum 14 
kHz. Obecnie przyjęta minimalna liczba pasm wynosi 20, co 
bezpośrednio przekłada się na rozdzielczość wektora cech. 
Uzyskana skuteczność  w automatycznym rozpoznawaniu 
gatunków muzycznych sugeruje, że może to być prawidłowa 
wartość również dla korektora.  
 
3.1. Pomiar akustyki pomieszczenia odsłuchowego 

Na potrzeby opracowania opisywanej koncepcji została 
przeprowadzona seria pomiarów w czterech 
pomieszczeniach o różnej kubaturze. Badania miały na celu 
zbadanie wpływu pomieszczenia na charakterystykę 
częstotliwościową odtwarzanego sygnału dźwiękowego. W 
pomieszczeniach zostały uwzględnione różne punkty 
pomiarowe, odpowiadające punktom odsłuchu. Najmniejsze 
pomieszczenie miało ok. 14	"#, największe – audytorium 
180	"#. Stopień zróżnicowania akustyki wnętrz badanych 
pomieszczeń został określony przez pomiar czasu pogłosu.  

Procedura pomiarowa obejmowała pomiar czasu 
pogłosu oraz rejestrację odpowiedzi częstotliwościowej 
pomieszczenia. Do rejestracji sygnałów został wykorzystany 
zestaw składający się z kolumny Alesis M1 Active Mk1 
(płaska funkcja przenoszenia w badanym zakresie 
pomiarowym), miernika NTI Acoustilizer AL1 
(skalibrowany sygnałem odniesienia (94 dB)) z mikrofonem 
pomiarowym NTI Mini SPL. Źródłem dźwięku był 
komputer z odtwarzaczem płyt CD. Generowanie sygnałów 
odbywało się na poziomie 75 dB (za wyjątkiem pomiaru 
czasu pogłosu) w pasmach oktawowych w zakresie: 31,5 Hz 
do 16 kHz, zaś poziom głośności wszystkich próbek 
dźwiękowych został wyrównany do poziomu -23 LUFS. 
Mierzony sygnał był rejestrowany w jednostkach: SPL [dB] 
oraz LEQ [dB]. Na rys. 2 zostały przedstawione 
charakterystyki częstotliwościowe analizowanych 
pomieszczeń.  

 
Rys. 2. Charakterystyki częstotliwościowe analizowanych 

pomieszczeń 

Do testów został wykorzystany zestaw specjalnie 
przygotowanych próbek sygnałów o poziomie głośności  -23 
LUFS. Zestaw próbek obejmował szum biały, różowy oraz 
sześć 10-sekundowych utworów z rozróżnieniem na sześć 
gatunków muzycznych: classical, electronic, jazz, pop, rap, 
rock. Rozróżnienie gatunków muzycznych umożliwia 
odniesienie się do drugiej części proponowanego algorytmu, 
która narzuca charakterystykę korektora zgodnie z 
rozpoznanym gatunkiem.  
 
4. WIELOPASMOWA FILTRACJA SYGNAŁU 

 
Przedstawiona koncepcja korekcji sygnału jest 

zbudowana z wielu elementów, które wymagają 
każdorazowego indywidualnego podejścia do 
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zaprojektowania i wykonania. Autorzy, aby móc 
przetestować kolejne elementy swojej koncepcji, posłużyli 
się środowiskiem Faust [15]. Oprogramowanie to powstało 
specjalnie na potrzeby przetwarzania sygnałów fonicznych 
w czasie rzeczywistym. Dużą zaletą języka jest możliwość 
wygenerowania kodu w popularnym języku C++, co 
znacząco skraca czas implementacji opracowywanych 
koncepcji. Ponadto, program napisany w języku Faust może 
z powodzeniem być stosowany na różnych platformach 
programowych. Dlatego w procesie projektowania 
wielopasmowego equalizera wykorzystano właśnie język 
Faust oraz program Jack – Audio Connection Kit [16] do 
przetwarzania dźwięków w czasie rzeczywistym. Zasadniczą 
funkcją tego programu jest kierowanie sygnałów fonicznych 
do korektora przygotowanego w aplikacji Faust.  

Podczas prowadzonych badań analizie została poddana 
liczba pasm korektora w kontekście już opracowanego  
modułu rozpoznawania gatunków muzycznych. 
Dokładniejszej analizie zostały poddane parametry 
wykorzystywane do rozpoznawania gatunków i zastosowany 
w nich podział na pasma częstotliwościowe. Z dokonanej 
analizy wynika, że na najmniejsza liczba filtrów 
wykorzystywanych przy filtracji na potrzeby rozpoznawania 
gatunków wynosi 20. Zastosowanie większej liczby pasm w 
korektorze pozwala na lepszą kontrolę nad modyfikacjami 
sygnału. Wadą takiego rozwiązania jest większa ilość 
operacji przeprowadzanych na sygnale, co może się 
przekładać na większą liczbę zniekształceń addytywnych.  

Na filtrację sygnału wpływają również parametry takie, 
jak szerokość pasma filtru, częstotliwość środkowa filtrów, 
wzmocnienie i dobroć. W przypadku korektora 
parametrycznego szerokość pasma może być regulowana, z 
kolei dla korektora graficznego jest stała.  Zakres i poziom 
regulacji wymienionych parametrów zostanie przebadany 
podczas  testów odsłuchowych.  

 
5. PODSUMOWANIE 

 
W artykule przedstawiono i przetestowano koncepcję 

inteligentnej korekcji sygnałów muzycznych, 
wykorzystującą informację o zawartości pliku dźwiękowego 
– gatunek muzyczny oraz charakterystykę akustyki 
pomieszczenia odsłuchowego. Przeanalizowano zakresy 
częstotliwości potrzebne do obliczenia parametrów 
wykorzystywanych w procesie rozpoznawania gatunków 
muzycznych.  

W dalszych badaniach (testy subiektywne) zostanie 
poddany analizie wpływ parametrów korektora graficznego 
na jakość zmodyfikowanego sygnału dźwiękowego. W ten 
sposób zostanie określona liczba pasm w korektorze oraz 

wartość częstotliwości środkowych czy zakres modyfikacji 
dla danego pasma.  
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AUDIO SIGNAL CORRECTION ALGORITHM BASED ON THE ROOM  FREQUENCY 
CHARACTERISTICS AND MUSIC GENRE 

 
A research study presents investigations of the influence of the room acoustics on the frequency characteristic of the 

audio signal playback. First, a concept of a novel spectral equalization method of the room acoustic conditions is introduced. 
On the basis of the frequency response of the room, a system for room acoustics compensation based on a designed equalizer 
is proposed. The system settings depend on music genre recognized automatically. In order to acquire room acoustic 
characteristics, a series of measurements are performed. Feature vector used in the process of identifying music genres is 
discussed  in the context of the number of frequency bands designated for the equalizer proposed. Also, the Faust 
programming environment, in which the proposed equalizer is designed, is shortly outlined. 

 
Keywords: equalizer, room acoustics, LUFS (Loudness Unit, referenced to Full Scale), music genre recognition.
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Streszczenie: Artykuł podejmuje temat pozyskiwania map głębi 

(ang. depth map) na podstawie zdjęć z wielu kamer w wyniku 

widzenia stereoskopowego. Mapa głębi zawierająca odległości od 

obiektów będących w zasięgu widzenia kamer pozyskana może 

zostać na podstawie zdjęć z co najmniej dwóch kamer pełniących 

funkcję kamery stereoskopowej. W mapach głębi pozyskanych w 

ten sposób występują jednak błędy. Artykuł dotyczy metod redukcji 

błędów dzięki zwiększeniu liczby kamer. W artykule 

przedstawione zostało zastosowanie algorytmu MSA (Multiple 

Similar Areas) przeznaczonego do układu kamer o nazwie EBMCS 

(Equal Baseline Multiple Camera Set). Układ taki składa się z 

kamery środkowej oraz wielu kamer bocznych. Wykonywanie 

zdjęć trójwymiarowych za pomocą układu wielu kamer jest 

alternatywą do stosowania innego rodzaju urządzeń takich jak 

skanery światła strukturalnego oraz skanery laserowe typu LIDAR.  

 
Słowa kluczowe: mapa głębi, widzenie stereoskopowe, systemy 

wielokamerowe, łańcuch kamer. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Dotychczas opracowanych zostało wiele rodzajów 

urządzeń pozwalających na tworzenie zdjęć 

trójwymiarowych. Do urządzeń takich należą skanery 

światła strukturalnego [1], kamery czasu przelotu TOF 

(time-of-flight cameras) [2], urządzenia typu LIDAR (Light 

Detection and Ranging) [3], kamery stereoskopowe[4] oraz 

układy wielu kamer[4]. Hartley i Zisserman opisali w 

szerokim zakresie metody otrzymywania map głębi na 

podstawie zdjęć z układu wielu kamer [5]. 

Działanie skanerów światła strukturalnego polega na 

emitowaniu wzorca świetlnego o ściśle określonym 

kształcie, a następnie przeprowadzeniu analizy załamania 

światła na badanym obiekcie. Często stosowanym wzorcem 

świetlnym są podłużne, równoległe do siebie prążki. 

Powszechnie stosowanym skanerem światła strukturalnego 

jest urządzenie typu MS Kinect operujące w zakresie światła 

podczerwonego. Innymi rodzajami urządzeń są kamery 

czasu przelotu TOF oraz skanery typu LIDAR. Urządzenia 

te, podobnie jak skanery światła strukturalnego, emitują 

wiązkę świetlną, jednak jest to wiązka laserowa. Kamery 

TOF i LIDAR badają odbicie promienia laserowego od 

powierzchni badanego obiektu i na tej podstawie określają 

odległość między obiektem a urządzeniem pomiarowym. 

Pomiar wiązką lasera w określonym punkcie obiektu jest 

bardzo dokładny. Urządzenia tego typu posiadają jednak 

wadę polegającą na tym, że pozyskują kształt obiektu w 

niskiej rozdzielczości. Wynika to z faktu, że pomiar 

laserowy odbywa się jedynie w wielu pojedynczych 

punktach badanego obiektu, nie zaś na całej jego powietrzni.  

Zarówno skanery światła strukturalnego, kamery czasu 

przelotu oraz skanery LIDAR emitują wiązkę światła w celu 

wykonania pomiaru. W związku z tym wpływ na pomiar za 

pomocą tych urządzeń ma oświetlenie pochodzące z innych 

źródeł światła. Nie stanowi to problemu, gdy można 

kontrolować warunki oświetlenia, na przykład w 

pomieszczeniu zamkniętym. Jednak pomiar jest zaburzony, 

jeśli przeprowadzany jest w intensywnym świetle 

naturalnym. Dotyczy to przede wszystkich skanerów światła 

strukturalnego i kamer czasu przelotu. Dodatkowo 

szczególnie problematyczne jest wykonanie za pomocą tych 

urządzeń zdjęcia trójwymiarowego obiektów o dużych 

rozmiarach, takich jak np. budynki. Wynik pomiaru jest albo 

niskiej rozdzielczości: w przypadku kamer TOF i skanerów 

LIDAR, albo w przypadku skanerów światła strukturalnego 

istnieje koniczność wygenerowania bardzo silnej wiązki 

światła, która jest w stanie oświetlić budynek. 

Problemy te nie występują, jeśli obraz trójwymiarowy 

jest generowany za pomocą kamer stereoskopowych oraz 

układów wielokamerowych. Tego rodzaju układy kamer 

wykorzystywane są do wykonywania zdjęć obiektów z 

różnych punktów widzenia. Lokalizacja obiektów i ich 

części na zdjęciach będzie różna na w zależności od tego, 

którą kamerą zostało wykonane zdjęcie. Im obiekt będzie 

znajdował się bliżej kamer, tym większa będzie względna 

różnica w lokalizacji na zdjęciach z różnych kamer tego 

samego obiektu. Na podstawie różnicy w położenia 

obiektów na zdjęciach możliwe jest obliczenie odległości 

między kamerami a obiektem. Jest to możliwe, jeśli 

dodatkowo znane są parametry kamery stereoskopowej 

takie, jak wartości ogniskowych soczewek oraz odległość 

między kamerami.  

Prace badawcze przedstawione w tym artykule dotyczą 

metod poprawiania dokładności zdjęć trójwymiarowych 

poprzez zwiększenie liczby kamer użytych do wykonania 

zdjęć. Wykonanie zdjęcia trójwymiarowego jest możliwe, 

jeśli dysponuje się jedynie parą kamer. Jednak dokładność 

zdjęcia można zwiększyć, korzystając z dodatkowych kamer 

wykonujących zdjęcia z innych punktów widzenia [6]. W 

dotychczasowych badaniach prowadzonych przez autora 

tego artykułu analizowane było zastosowanie układu pięciu 

kamer w ściśle określonym położeniu służącego do 

wykonywania zdjęć trójwymiarowych. Do tego celu 

opracowany został przez autora niniejszego artykułu 

algorytm o nazwie MSA (Multiple Similar Areas). Opisany 

on został w publikacji [7]. Algorytm dostosowany został 
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celowo do charakterystyki badanego układu pięciu kamer. W 

tym artykule przedstawiona jest propozycja uogólnienia 

algorytmu MSA na inne układy kamer.  

Do oryginalnych osiągnieć przedstawionych w artykule 

należy: propozycja zastosowania algorytmu MSA do układu 

kamer zawierającego kamerę centralną oraz dowolną liczbę 

kamer bocznych, przedstawienie modyfikacji algorytmu 

MSA pozwalających na użycie algorytmu z tego rodzaju 

układem kamer oraz przedstawienie problemów, jakie 

wystąpiłyby w przypadku zastosowania algorytmu do układu 

zawierającego dowolnie dużą liczbę kamer umieszczonych 

w różnych odległościach od kamery centralnej.  

 

2. ALGORYTM MSA (MULTIPLE SIMILAR AREAS) 

 

Algorytm MSA będący przedmiotem tego artykułu 

przeznaczony jest do stosowania z układem pięciu kamer w 

konfiguracji EBMCS (Equal Baseline Multiple Camera Set) 

[6][7][8]. Układ ten składa się z kamery środkowej oraz 

czterech kamer bocznych umieszczonych dookoła kamery 

środkowej (Rys. 1). 

 
 

Rys. 1. Układ kamer w konfiguracji EBMCS (Equal Baseline 

Multiple Camera Set) 

 

Zbiór kamer w konfiguracji EBMCS jest 

interpretowany w algorytmie MSA jako zbiór czterech 

kamer stereoskopowych. Każda z nich składa się z kamery 

środkowej oraz jednej z kamer bocznych. W każdej parze 

kamera środkowa pełni funkcję kamery referencyjnej. Jest to 

kamera, względem której obliczana jest odległość do 

obiektów będących w polu widzenia kamer. Konfiguracja 

EBMCS charakteryzuje się tym, że odległości między 

kamerą środkową a kamerą boczną są takie same dla 

wszystkich rozpatrywanych par kamer 

Algorytm MSA przeznaczony jest do tworzenia map 

głębi. Są to obrazy, w których wartości punktów 

odpowiadają odległości między urządzeniem pomiarowym a 

badanymi obiektami. W celu uzyskania map głębi oblicza się 

mapy rozbieżności odzwierciedlające różnice w położeniu 

obiektów na zdjęciach bocznych względem ich położenia na 

zdjęciu środkowym [7]. 

Podstawią algorytmu MSA jest to, że znajduje on ciągi 

podobnych do siebie punktów występujących jednocześnie 

na obrazach ze wszystkich kamer. Dla każdego punktu 

obrazu referencyjnego algorytm wyszukuje odpowiadające 

mu punkty na obrazach bocznych w pewnych obszarach 

obrazu, w których istnieje taka możliwość, że punkty te będą 

występować. Położenie obiektu na zdjęciach z kamer 

bocznych jest przesunięte względem położenia tego obiektu 

na zdjęciu z kamery środkowej w zależności od lokalizacji 

kamery bocznej. W każdej z rozpatrywanych par kamer 

występuje przesunięcie w inną stronę. W algorytmie MSA 

obliczane są funkcje m dane wzorami (1) [7]:  

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )dyxyxSdyxm

ydxyxSdyxm

dyxyxSdyxm

ydxyxSdyxm

−=
+=

+=
−=

,,,,,

,,,,,

,,,,,

,,,,,

44

33

22

11

                          (1) 

 

gdzie: x, y –współrzędne punktu, d –wartość rozbieżności, S 

– miara podobieństwa dwóch punktów. 

 

Funkcja S używana we wzorach (1) określa, czy dwa 

punkty są do siebie podobne pod względem koloru lub 

natężenia światła. Funkcja m określa parametry funkcji S w 

zależności od rozpatrywanej pary kamer. Indeksy 1, 2, 3 i 4 

funkcji odpowiadają parom kamer zawierających kamerę 

odpowiednio: prawą, górną, lewą oraz dolną. W funkcji m 

pierwszym i drugim argumentem (x, y) jest położenie 

punktu, dla którego obliczana jest głębia, natomiast ostatni 

argument jest wartością rozbieżności (d) będącą różnicą 

między położeniem obiektu na obrazku środkowym a jego 

położeniem na obrazku bocznym. W funkcji S dwa pierwsze 

argumenty są takie same, jak w funkcji m, natomiast trzeci i 

czwarty argument określa lokalizację badanego punktu na 

obrazku bocznym. W przypadku zastosowania algorytmu do 

układów kamer innych niż konfiguracja EBMCS istnieje 

konieczność modyfikacji wzorów (1). Sposób ich 

modyfikacji został przedstawiony w rozdziale następnym. 

Algorytm MSA wylicza wartości funkcji m w całym 

zakresie badanych wartości rozbieżności d, a następnie 

znajduje najdłuższe ciągi kolejnych wartości rozbieżności, 

dla których spełnione są powyższe równania. Szczegóły 

algorytmu opisane są w publikacji [7]. Algorytm użyty dla 

pięciu kamer prowadzi do wyników zawierających 63% 

procent mniej błędów niż wyniki uzyskane dla dwóch kamer 

[7]. Dotychczas powstało wiele algorytmów przeznaczonych 

do stereoskopii na podstawie zdjęć z pary kamer, jednak 

algorytmy przeznaczone dla układów wielu kamer rozwijane 

były do tej pory w niewielkim zakresie. Algorytm MSA 

umożliwia zwiększenie jakości oszacowania głębi dzięki 

zwiększeniu liczby kamer użytych do pomiaru.   

 

3. ZASTOSOWANIE ALGORYTMU MSA 

 

Algorytm MSA przeznaczony jest do tworzenia map 

głębi na podstawie zdjęć z układu pięciu kamer w 

konfiguracji EBMCS. Algorytm ten może być jednak 

dostosowany do układów zawierających inną liczbę kamer, 

które dodatkowo rozmieszczone są w inny sposób niż w 

konfiguracji EBMCS. Konieczne jest jednak wprowadzenie 

modyfikacji do algorytmu. Modyfikacje te polegają przede 

wszystkim na uogólnienie kroków algorytmu, które 

dostosowane są wyłącznie  do charakterystyki EBMCS. 

Zastosowanie algorytmu MSA do układów kamer w 

konfiguracjach innych niż EBMCS przedstawione zostało w 

dwóch wariantach. Pierwszy wariant dotyczy układu kamer 

zawierających kamerę centralną oraz dowolną liczbę kamer 

bocznych oddalonych w równej odległości od kamery 

centralnej. Wariant drugi opisuje układ kamer, w którym 

występuje centralna kamera referencyjna oraz kamery 

boczne oddalone od kamery centralnej w różnej odległości.  

 

3.1. Układ z kamerą centralną i równo oddalonymi  

       kamerami bocznymi 

Algorytm MSA stosowany był dotychczas jedynie z 

układem kamer w konfiguracji EBMCS, zawierającym pięć 

urządzeń. Jednak liczbę urządzeń w tej konfiguracji można 
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zwiększyć, zachowując jednocześnie jej właściwości. Układ 

zawierający dowolnie dużą liczbę kamer jest zgodny z 

warunkami układu w konfiguracji EBMCS, jeśli spełnia 

następujące warunki: 

- występuje jedna kamera centralna oraz kamery 

boczne, 

- układ rozpatrywany jest jako zbiór kamer 

stereoskopowych składających się z kamery centralnej oraz 

jednej z kamer bocznych, 

- w każdym rozpatrywanej parze kamer kamera 

centralna pełni funkcję kamery referencyjnej, 

- odległości między każdą kamerą boczną a kamerą 

centralną są sobie równe. 

Struktura tego rodzaju układu kamer przedstawiona jest 

na rysunku 2: 

 
 

Rys. 2. Konfiguracja EBMCS zawierająca dowolnie dużą liczbę 

kamer 

 

W celu uogólnienia algorytmu MSA na konfigurację 

EBMCS z dowolnie dużą liczbą kamer konieczne jest 

przeprowadzenie modyfikacji kroku algorytmu, w którym 

dla wszystkich czterech rozpatrywanych par kamer 

sprawdzane są odpowiadające sobie fragmenty zdjęć z 

różnych kamer. Krok ten przedstawiony jest w postaci 

wzorów (1) podanych w poprzednim rozdziale. W celu 

uogólnienia funkcji na dowolną liczbę kamer w konfiguracji 

EBMCS wystarczy zamiast wzorów (1) zastosować wzór 

(2): 

 

( ) ( ) ( )( )αα sin,cos,,,, ⋅+⋅−= dydxyxSdyxm nn
     (2) 

 

gdzie: α – kąt pomiędzy odcinkiem łączącym kamerę 

środkową z kamerą boczną a półprostą 

rozpoczynającą się w miejscu kamery środkowej i 

skierowaną w prawo, n – indeks kamery bocznej, 

pozostałe oznaczenia takie, jak we wzorach (1). 

 

Mimo podobieństwa wzoru (2) do wzorów (1) istnieją 

między zastosowaniem tych wzorów pewne różnice. W 

przypadku wzorów przeznaczonych dla EBMCS z pięcioma 

kamerami funkcje S wskazują punkty obrazka o 

współrzędnych mających wartości naturalne. Należy zwrócić 

uwagę, że obrazek przetwarzany w formie cyfrowej nie 

zawiera danych ciągłych, lecz jest zbiorem punktów. Gdy 

stosowany jest wzór (2), wówczas argumenty x-dcos(α) i 

x+dcos(α) nie przyjmują wartości liczb naturalnych, jeśli 

stosowane są dla pary kamer, w której kamera boczna jest 

umieszczona pod innym kątem niż 0°, 90°, 180° lub 270°. 

Współrzędne, które nie mają wartości naturalnych, wskazują 

pewien obszar pomiędzy sąsiadującymi ze sobą punktami 

obrazka.  

Powoduje to konieczność określenia wartości punktu w 

tym właśnie obszarze. Można tego dokonać na dwa 

następujące sposoby: 

a) poprzez interpolację wartości na podstawie wartości 

w punktach sąsiadujących, 

b) poprzez przyjęcie, że wartość w określonych 

współrzędnych jest równa wartości punktu położonego 

najbliżej tych współrzędnych. 

W przypadku stosowania algorytmu MSA możliwe jest 

zastosowanie obydwu tych metod określania wartości 

punktów w współrzędnych nienaturalnych. Jednak metoda 

druga, w której przyjmowana jest wartość punktu 

znajdującego się najbliżej punktu o danych współrzędnych 

wymaga mniej obliczeń, stąd jest ona preferowana. 

Dodatkowo określanie wartości punktu na podstawie 

wszystkich punktów sąsiadujących, na przykład poprzez 

wyliczenie wartości średniej, wiązałoby się z efektem 

rozmycia obrazu, co jest niewskazane. 

Opisana modyfikacja wzorów jest najbardziej znaczącą 

zmianą w algorytmie MSA konieczną do zastosowania 

algorytmu do układu kamer EBMCS z dowolną liczną 

kamer. Zmiany konieczne do wprowadzenia w innych 

krokach algorytmu polegają jedynie na tym, że algorytm 

zamiast korzystać z czterech par kamer wykorzystuje ich 

większą liczbę.  

 

3.2. Układ z kamerą centralną i dowolnie oddalonymi  

       kamerami bocznymi  

Drugim rodzajem układu kamer, do jakiego 

dostosować można algorytm MSA jest konfiguracja, w 

której występuje kamera środkowa i kamery boczne, jednak 

odległość między kamerami bocznymi a środkową jest 

różna. Układ taki, podobnie jak w przypadku układu 

opisanego w rozdziale 3.1., również jest traktowany jako 

zbiór kamer stereoskopowych, w skład których zawsze 

wchodzi kamera środkowa. Układ tego rodzaju nie może być 

nazywany układem typu EBMCS, ponieważ nie jest 

spełniony warunek równych odległości między parami 

kamer branymi pod uwagę podczas wyznaczania mapy 

głębi. Mimo tego z układem może zostać zastosowany 

algorytm MSA, w którym wprowadzone zostały 

modyfikacje.  

Problem układów kamer, w których występują różne 

odległości w poszczególnych parach kamer, był analizowany 

w kontekście użycia łańcuchów kamer (ang. camera array) 

do wyznaczania map głębi [4][9]. W łańcuchu takim 

występuje kamera początkowa oznaczana numerem 0 oraz 

kolejne kamery. W algorytmach przeznaczonych do 

widzenia stereoskopowego łańcuch kamer przetwarzany jest 

tak, jakby stanowił zbiór par kamer składających się z 

kamery 0 oraz z innej kamery z łańcucha. Przy wyznaczaniu 

głębi za pomocą takiego zbioru występuje problem 

polegający na tym, że na zdjęciach z różnych par kamer 

występują różne wartości rozbieżności dla obiektów 

oddalonych w takiej samej odległości od łańcucha. Jeśli 

dany jest pewien obiekt widoczny z pary kamer, to jeśli 

zwiększy się odległość między kamerami, to na zdjęciach 

uzyskanych z tej pary wystąpią większe rozbieżności niż 

wtedy, gdy kamery były umieszczone w mniejszej 

odległości. Różne rozbieżności na różnych parach kamer 

występujące dla tych samych obiektów utrudniają scalanie 

danych pozyskanych z różnych par kamer.  

Okutomi i Kanade zaproponowali rozwiązanie tego 

problemu opierające się na koncepcji, że zamiast wyznaczać 

głębię względem wartości rozbieżności była ona 
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wyznaczania względem odwrotności odległości do badanych 

obiektów. Niezależnie od użytej pary kamer z łańcucha 

kamer odległość obiektów od pary będzie identyczna, 

ponieważ jest ona liczona względem odległości od kamery 

nr 0 wchodzącej w skład każdej analizowanej pary kamer. 

Rozwiązanie zaproponowane przez Okutomi i Kanade 

opiera się na spostrzeżeniu, że odwrotność odległości 

między kamerą nr 0 a obiektem fotografowanym jest dla 

każdej pary kamer wprost proporcjonalna do wartości 

rozbieżności uzyskanej za pomocą tej pary. W celu 

wyznaczenia rozbieżności koniczne jest jednak 

wykorzystanie danych dotyczących ogniskowych soczewek 

kamer oraz odległości między kamerami. Wartości te są 

jednak niezmienne w danym układzie kamer. Zależność 

między odwrotnością odległości a rozbieżnością podana jest 

wzorem (3) [9]:  

 

FB

d

⋅
=ζ                                     (3) 

 

gdzie: ζ – odwrotność odległości, d – rozbieżność, B – 

odległość między kamerami, F – ogniskowa. 

 

Stosowanie odwrotności odległości rozwiązuje problem 

różnych odległości między kamerami, jednak powoduje 

wydłużenie i skomplikowanie obliczeń, dlatego jest to 

metoda stosowana jedynie do łańcuchów kamer. Metoda ta 

jest jednak również adekwatna do zastosowania w 

przypadku użycia algorytmu MSA do układu wielu kamer 

oddalonych od siebie w różnej odległości. Funkcja m dana 

równaniem (2) zamiast argumentu d będącego rozbieżnością 

obliczana będzie względem argumentu ζ odpowiadającego 

odwrotności odległości. Stosownie do  wartości tego 

argumentu określane będzie za pomocą funkcji S, czy w 

pewnym obszarze obrazków uzyskanych ze zdjęć bocznych 

występują fragmenty podobne do fragmentów z obrazka 

środkowego.  

 

4. PODSUMOWANIE 

 

W dalszych pracach autora poświęconych układom 

wielokamerowym planowane jest przeprowadzenie 

eksperymentów z algorytmem MSA zastosowanym do 

układów kamer zaproponowanych w tym artykule. 

Prowadzenie prac w tym zakresie jest szczególnie istotne ze 

względu na szeroki potencjał zastosowania tej technologii. 

W systemach komputerowych układy wielu kamer były 

dotychczas stosowane w ograniczonym zakresie. Jednak 

szerokie ich wykorzystanie możliwe jest dzięki rozwojowi 

prac badawczych poświęconych autonomicznym pojazdom 

zdolnym do przemieszczania się bez ingerencji człowieka. 

W pojazdach takich istnieje konieczność zidentyfikowania 

przeszkód znajdujących się dookoła oraz odległości od tych 

przeszkód. Realizowane jest to między innymi dzięki użyciu 

kamer. Celem układu wielu kamer zaproponowanym w tym 

artykule jest zwiększenie dokładności pomiaru odległości 

między kamerami, a obiektami znajdującymi się w zasięgu 

ich widzenia poprzez zwiększenie liczby urządzeń 

badawczych. Celem dalszych prac autora będzie 

wyznaczenie liczby kamer, przy której dodanie kolejnego 

urządzenia nie powoduje zwiększenie dokładności pomiaru.  

 

5. BIBLIOGRAFIA 

 

1. Gupta M., Yin Q., Nayar S. K.: Structured light in 

sunlight. In 2013 IEEE International Conference on 

Computer Vision, Sydney 2013, s. 545-552. 

2. Kazmi W., Foix S., Alenya G.: Plant leaf imaging using 

time of flight camera under sunlight, shadow and room 

conditions, IEEE Int. Symp. on Robotic and Sensors 

Environments (ROSE), Magdeburg Germany 2012, s. 

192-197. 

3. Tse R. O., Gold C., Kidner D.: 3D City Modelling from 

LIDAR Data, Advances in 3D Geoinformation Systems, 

Springer Berlin Heidelberg, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg 2008, s. 161-175. 

4. Kaczmarek A. L.: Widzenie komputerowe oparte na 

mnogości widoków, Zeszyty Naukowe Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 36, 

Gdańsk 2013, s.85-88. 

5. Hartley R. I., Zisserman A.: Multiple View Geometry in 

Computer Vision, Cambridge University Press, 2004. 

6. Park J.-I., Inoue S.: Acquisition of sharp depth map 

from multiple cameras, Signal Processing: Image 

Communication, 14(12), Elsevier 1998, s.7-19. 

7. Kaczmarek A. L.: Improving depth maps of plants by 

using a set of five cameras, Journal of Electronic 

Imaging 24(2), SPIE and IS&T 2015, s. 023018. 

8. Kaczmarek A. L.: Influence of Aggregating Window 

Size on Disparity Maps Obtained from Equal Baseline 

Multiple Camera Set (EBMCS), Image Processing and 

Communications Challenges 8: 8th International 

Conference, IP&C 2016 Bydgoszcz, Poland, September 

2016 Proceedings, Springer International Publishing, s. 

187-194, 2017. 

9. Okutomi M., Kanade T.: A multiple-baseline stereo, 

IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine 

Intelligence, 15(4), 1993, s.353-363. 

 

 

APPLICATIONS OF THE MSA ALGORITHM (MULTIPLE SIMILAR AREAS) FOR 

OBTAINING DEPTH MAPS BY USING MULTI-VIEW COMPUTER VISION SYSTEMS 
 

The paper described a method for obtaining depth maps on the basis of images from a set of multiple cameras with the 

use of stereoscopic vision. Depth maps contain data about distances from objects located in the field of view of camera. A 

depth map can be acquired from images from a pair of cameras which has a function of a stereo camera. However, depth 

maps obtained by this method contain errors. This paper proposes a method of reducing errors by increasing the number of 

cameras. The paper presents the usage of the MSA algorithm (Multiple Similar Areas) designed for a set of cameras arranged 

in the configuration called EBMCS (Equal Baseline Multiple Camera Set). The configuration consists of a central camera 

and multiple side cameras. Obtaining 3D images with the use of multi-camera systems is an alternative to using other kind of 

devices such as structured light scanners and equipment based on LIDAR (Light Detection and Ranging). 

 

Keywords: depth map, stereoscopic vision, multi-camera systems, camera array. 
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Streszczenie: Niniejszy artykuł odnosi się do aktualnego stanu 

technologii wykorzystywanych w cyfrowych aparatach 

słuchowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik cyfrowego 

przetwarzania sygnałów dźwiękowych. W artykule przedstawiono 

czynniki mające wpływ na efektywność aparatów słuchowych, a 

także zaprezentowano przykłady nowoczesnych metod cyfrowego 

przetwarzania sygnałów. Przedstawiono również przykłady 

ograniczeń współczesnych aparatów słuchowych oraz kierunki ich 

rozwoju. Przywołano również pojęcie analizy sceny dźwiękowej 

(CASA - Computational Auditory Scene Analysis) jako potencjalnej 

metody do polepszenia jakości odbioru mowy i muzyki w aparatach 

słuchowych. 
 
Słowa kluczowe: cyfrowe aparaty słuchowe; przetwarzanie 

sygnałów; przetwarzanie wielokanałowe; redukcja szumu i 

zakłóceń; kompensacja sprzężenia zwrotnego. 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Cyfrowe aparaty słuchowe stały się obecnie 
powszechnym rozwiązaniem dla osób niedosłyszących. Jest 
jednak wiele decyzji, których taka osoba musi dokonać, np. 
wybór typu aparatu,  użyte algorytmy przetwarzania dźwięku 
(DSP), automatyka ustawień, możliwość podłączenia 
zewnętrznych urządzeń takich, jak telefon czy odbiornik 
telewizyjny. Każdy z wymienionych elementów ma wpływ na 
funkcjonalność konkretnego rozwiązania (jak również wpływ 
na cenę). Dodatkowo im bardziej wyrafinowane rozwiązania 
zostaną użyte w aparacie, tym ma on większe 
zapotrzebowanie  w energię. Dlatego projektanci aparatów 
słuchowych koncentrują się nie tylko na użytych algorytmach 
DSP, lecz także na optymalnym zużyciu mocy, co często 
skutkuje niezbędnymi kompromisami [1]. 

Współczesna technologia umożliwia wytwarzanie 
aparatów słuchowych, które w sposób istotny poprawiają 
zrozumiałość mowy, zwłaszcza w obecności szumu tła. W 
badaniach Littmana  i in. [9] wykazano jednak, że często 
pomijanym aspektem jest wysiłek, który musi podejmować 
osoba niedosłysząca w trakcie codziennego użytkowania 
aparatu. Ten problem coraz częściej pojawia się w kontekście 
opracowywania obiektywnych metod oszacowywania 
“wysiłku słuchowego” (ang. listening effort) [10]. 

W niniejszej pracy przedstawiono przegląd 
współczesnych cyfrowych technologii przetwarzania sygnału i 
strategii przetwarzania wykorzystywanych w aparatach 
słuchowych. Zaprezentowano także obecne ograniczenia 
aparatów słuchowych oraz kierunki ich rozwoju. 

 

 
 

2. PRZETWARZANIE WIELOKANAŁOWE 
 

Stopień utraty słuchu jest zazwyczaj różny dla różnych 
pasm częstotliwości. W niektórych przypadkach dźwięk musi 
być wzmocniony, w innych stłumiony. Ten drugi przypadek 
dotyczy przede wszystkim hałasu (jak np. wiatr, szum 
wentylatora, hałas z ulicy), występującego głównie w niskich 
częstotliwościach, poniżej częstotliwości sygnału mowy. To 
pozwala projektować strategie filtracji, które mają za zadanie 
tłumienie lub usuwanie hałasu czy szumu. 

Dźwięk musi być także przetwarzany wielokanałowo ze 
względu na różne charakterystyki słyszenia pacjentów. W 
niektórych pasmach dynamika dźwięku musi być zwiększona 
(przy użyciu ekspandera), w innych zmniejszona (przy użyciu 
kompresora), aby była dopasowana do stopnia ubytku słuchu. 
Ubytek słuchu może być mierzony przy użyciu kategorialnej 
skali głośności. Na rysunku 1 pokazano, że przy wzroście 
częstotliwości różnica w poziomie głośności pomiędzy 
człowiekiem zdrowym a pacjentem z ubytkiem słuchu, rośnie. 
Widoczny jest także efekt, tzw. wyrównania głośności (ang. 
loudness recruitment). 

 
Wyrównanie głośności jest zjawiskiem często 

występującym u osób niedosłyszących z odbiorczym 

 

Rys. 1. Głośność jako funkcja poziomu dźwięku u osób 

niedosłyszących (kółka) oraz u osób bez wady słuchu (linia 

kropkowana) [2] 
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ubytkiem słuchu. Polega ono na tym, że osoba niedosłysząca 
słabo lub w ogóle nie słyszy dźwięków cichych i o normalnej 
głośności, dźwięki głośne natomiast słyszy dobrze lub odbiera 
je zbyt intensywnie. Może to powodować brak komfortu w 
niektórych sytuacjach – np. przy stosunkowo gwałtownej 
zmianie otoczenia z cichego pokoju na np. hałaśliwą ulicę. 
Ucho, które próbuje dostosować się do zmienionego poziomu 
głośności, odbiera głośne dźwięki jako niekomfortowe czy 
nawet za głośne. 

Ten problem skutkuje potrzebą użycia automatycznej 
kontroli wzmocnienia (AGC - Automatic Gain Control) w 
aparatach słuchowych, ponieważ poziom wzmocnienia musi 
być różny w różnych pasmach częstotliwości i powinien 
zależeć od poziomu sygnału wejściowego. 

Obecnie systemy AGC zwykle wykorzystują analizę 
widmową z podziałem sygnału wejściowego na osobne pasma 
(jak pokazano na rysunku 2). Najczęściej wykorzystuje się 
podział na pasmo od 100 do 500 Hz, a powyżej 500 Hz 
używane są  1/3 oktawowe filtry pasmowe [2]. 

Systemy AGC mogą pracować w zróżnicowany sposób 

w zależności od konfiguracji czasów ataku i zwolnienia. 
Algorytmy z długimi czasami (rzędu kilku sekund) znane są 
jako automatyczna kontrola głośności (AVC - Automatic 
Volume Control), a te, których czasy zwolnienia i ataku są 
określane w milisekundach, nazywa się kompresją sylabiczną, 
ponieważ mogą one adaptować się w czasie trwania 
pojedynczej sylaby. Wykorzystuje się również systemy, które 
używają obu typów AGC (podwójna kompresja) [2]. 

 

3. ADAPTACJA DO WARUNKÓW AKUSTYCZNYCH 
 

3.1. Redukcja szumu i zakłóceń 
Można wyróżnić kilka wskaźników, które wpływają na 

ocenę efektywności aparatu słuchowego przez jego 
użytkownika: 

• jednym z największych problemów dla osób 
niedosłyszących jest utrata rozdzielczości, zarówno w 
dziedzinie czasu, jak i częstotliwości; skutkuje to 
zmniejszonym stosunkiem sygnału do szumu (SNR), głównie 
w hałaśliwym otoczeniu  SNR jest dużo niższy niż u osób 
dobrze słyszących (o ok. 4-10 dB [2]); uniemożliwia to 
stosowanie strategii prostego zwiększania poziomu dźwięku, 
gdyż prowadziłoby to dyskomfortu w przypadku użytkowania 
urządzenia w hałasie; 

• szumy tła muszą być wytłumione w aparacie 
słuchowym; wzmocnienie sygnału w całym zakresie widma 
prowadziłoby do podniesienia także poziomu szumu; 

• w sytuacjach, w których występuje hałas zwykle 
korzystniejsze jest wzmocnienie wyłącznie dźwięku 
dochodzącego do słuchacza z  zerowego kąta przy 
jednoczesnym wytłumieniu pozostałych dźwięków, co 
oznacza, że użytkownik aparatu powinien patrzyć na osobę, z 
którą rozmawia; jednak istnieje wiele sytuacji, w których ta 
strategia nie będzie odpowiednia – np. podczas prowadzenia 
samochodu – dźwięki dochodzące z lewej/prawej strony nie 
powinny być wytłumione; 

• aparat słuchowy jest zminiaturyzowanym 
urządzeniem, w którym mikrofon jest położony bardzo blisko 
głośnika – to oznacza, że jednym z  podstawowych 

problemów w aparatach słuchowych jest likwidacja 
przesłuchów i sprzężenia zwrotnego; 

• aparat słuchowy powinien efektywnie tłumić nagłe, 
silne dźwięki, tak aby urządzenie ich nie wzmacniało; 

• osoby niedosłyszące często dotknięte są zniszczeniem 
zewnętrznych komórek rzęskowych, co skutkuje 
zmniejszeniem rozdzielczości częstotliwościowej; oznacza to, 
że efekt maskowania sygnału w dziedzinie częstotliwości jest 
znacznie silniejszy (np. dźwięki o częstotliwości 500 Hz mogą 
maskować te o częstotliwości 1 kHz), co może znacząco 
obniżyć zrozumiałość mowy. 

Powyższe stwierdzenia prowadzą do kilku strategii, 
które wykorzystywane są w nowoczesnych aparatach 
słuchowych. 

 
3.1.1. Redukcja sprzężenia zwrotnego 

Aparaty słuchowe są skonstruowane w sposób, który 
wymusza umiejscowienie mikrofonu (lub mikrofonów) w 
pobliżu głośnika. Jak wspomniano wcześniej, zwiększa to 
możliwość wystąpienia sprzężenia zwrotnego (sygnał z 
głośnika powraca do mikrofonu). Obecnie wykorzystuje się 
zaawansowane filtry adaptacyjne, które usuwają ten efekt. 
Jednak najbardziej efektywną metodą redukcji sprzężenia 
zwrotnego jest używanie dobrze dopasowanego głośnika 
umiejscowionego w kanale słuchowym. To redukuje 
możliwość przenikania dźwięku z głośnika do mikrofonu. 

Przenikanie dźwięku odbywa się przez dodatkowy kanał 
wentylacyjny - przestrzeń pomiędzy uchem i aparatem 
słuchowym. Niestety urządzenia (zwłaszcza te najmniejsze – 
umieszczane  w kanale słuchowym) nie mogą być ściśle 
dopasowane do kanału słuchowego. To spowodowałoby efekt 
okluzji, który jest odpowiedzialny za zniekształcenia 
własnego głosu. Jednak kanał wentylacyjny  zwiększa 
możliwość przenikania dźwięku i niepożądanego sprzężenia 
zwrotnego. Ścieżka sprzężenia zwrotnego przedstawiona jest 
na rysunku 3. 

 
Sprzężenie zwrotne, występujące w aparatach 

słuchowych, zależy od następujących czynników [2]: 

• rozmiaru dodatkowego kanału wentylacyjnego, 

• typu aparatu słuchowego (ITE (in-the-ear), BTE 
(behind-the-ear), itd.), 

• przeszkody w pobliżu aparatu słuchowego (np. 
nakrycie głowy, dłonie, itd.), 

• fizycznego dopasowania aparatu w kanale słuchowym 
wynikającego z czynników zewnętrznych, np. ruchów 
szczęki. 

Pierwsze dwa czynniki są statyczne i dlatego mogą być 
modelowane. Dwa ostatnie muszą być przetwarzane 
adaptacyjnie. Ponieważ ścieżka sprzężenia zwrotnego może 
być zamodelowana jako filtr z odpowiednią odpowiedzią 
częstotliwościową. Każdy z powyższych czynników wpływa 
na tę odpowiedź. 

Dla czynników statycznych zwyczajową metodą jest 
pomiar ścieżki sprzężenia zwrotnego dla dopasowanego 
aparatu słuchowego i ograniczenie wzmocnienia, tak aby 
wzmocnienie zamkniętej pętli było mniejsze niż 1 dla 
wszystkich składników częstotliwościowych. Ale nawet, jeśli 
powyższy algorytm zostanie zaimplementowany, zwykle nie 

Rys. 3. Ścieżka sprzężenia zwrotnego 

 

Rys. 2. Droga sygnału dla wielopasmowego przetwarzania AGC 
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można uniknąć sprzężenia zwrotnego, ponieważ może ono 
być wywołane przez przeszkody w pobliżu aparatu. Dlatego 
należy wykorzystać adaptacyjne, dynamiczne mechanizmy, 
aby zminimalizować ryzyko sprzężenia. 

Do najczęściej wykorzystywanych należą dwie metody 
[2]: 

• selektywne tłumienie komponentów 
częstotliwościowych, dla których występuje sprzężenie 
zwrotne, 

 

• kompensacja sprzężenia zwrotnego – wymaga to 
modelowania ścieżki sprzężenia zwrotnego jako filtru i 
odjęcia rezultatu tego filtrowania od sygnału oryginalnego; 
tego typu kompensacja realizowana jest przy użyciu filtru 
adaptacyjnego, jak na rysunku 4. 

 
3.1.2. Mikrofony kierunkowe 

Mikrofony kierunkowe (uwarunkowane fizyczną 
budową przetwornika) nie są dobrym rozwiązaniem, 
ponieważ nie mogą adaptować swojej charakterystyki do 
danej sytuacji dźwiękowej. Jak już wcześniej wspomniano, są 
pewne okoliczności, w których aparat słuchowy powinien być 
kierunkowy i inne, w których lepszym rozwiązaniem jest 
charakterystyka wszechkierunkowa. W tym drugim 
przypadku można bowiem wykorzystywać algorytm 
kształtowania wiązki (ang. beamforming). Schemat takiego 
rozwiązania zaprezentowano na rysunku 5. 

 
Zwykle do tego celu wykorzystuje się dwa mikrofony. 

Sygnał zbierany przez jeden z mikrofonów jest opóźniany o 
czas T0. Charakterystyka kierunkowa jest  modyfikowana przy 
użyciu parametru a. Przykłady takiej charakterystyki 
pokazano na rysunku 6. 

Dwa mikrofony tworzą mikrofon różnicowy pierwszego 
rzędu. Są jednak rozwiązania, w których wykorzystuje się 
mikrofony drugiego rzędu. Schemat takiego podejścia 
zaprezentowany jest na rysunku 7. 

Mikrofon drugiego rzędu może być wykorzystany dla 
częstotliwości powyżej 1 kHz (z powodu wysokiej czułości 
takiego mikrofonu), gdyż te częstotliwości są bardzo istotne 
dla zrozumiałości mowy. Indeks kierunkowości może być 

wyższy o 2 dB w porównaniu z typowym mikrofonem 
pierwszego rzędu. Powoduje to znaczące różnice w kontekście  
zrozumiałości mowy. 

 

3.1.3. Redukcja szumu 
Podstawową metodą redukcji szumu jest długookresowa 

redukcja oparta o modulację częstotliwości. Koncepcja te 
wykorzystuje tłumienie komponentów częstotliwościowych z 
bardzo niskim stosunkiem sygnału do szumu (SNR). 
Trudność polega na wykryciu podpasm, które zawierają 
sygnał z niską wartością SNR. 

Można tego dokonać przy użyciu analizy modulacji 
częstotliwości. Sygnały mowy i muzyki wykazują 
częstotliwość modulacji powyżej 4 Hz w porównaniu z 
bardziej lub mniej stacjonarnym szumem. Tę cechę sygnału 
można wykorzystać do wykrycia podpasm z niskim SNR i do 
wytłumienia sygnału w tych pasmach. Metoda ta sprawdza się 
w przypadku, gdy szum i sygnał użyteczny są zlokalizowane 
w innych pasmach częstotliwości. W innym przypadku, 
metoda ta nie daje właściwych wyników redukcji szumu. 

Bardziej wyrafinowana metoda wykorzystuje filtrację 
Wienera. Metoda ta opiera się na założeniu, że można 
obliczyć współczynniki filtru, gdy dysponuje się wiedzą na 
temat widmowej gęstości mocy zaszumionego sygnału mowy 
oraz samego szumu. Jednak w aparatach słuchowych sygnał 
szumu nie może być w prosty sposób odseparowany. Dlatego 
wykorzystuje się inne metody, które to umożliwiają. Dla 
przykładu - aparat słuchowy może estymować szum przez 
obliczanie jego gęstości widmowej mocy w przerwach 
sygnału użytecznego (do tego celu niezbędny jest mechanizm 
detekcji pauz), albo może estymować tę wielkość, 
wykorzystując metody statystyczne. 

Obie metody skutkują obliczeniem jedynie 
długookresowej, wygładzonej estymaty widmowej gęstości 
mocy szumu. Jeśli zastosuje się krótkookresową estymatę, to 
wynik działania algorytmu skutkuje zniekształceniami 
(występuje wtedy tzw. muzyczny szum). Muzyczny szum jest 
zjawiskiem, które się pojawia, gdy wyizolowane wartości 
szczytowe występują w widmie po przetworzeniu go 
algorytmem odejmowania widmowego. Można tego uniknąć 
przy użyciu różnych metod – takich, jak np. 
„przeestymowanie” widmowej gęstości mocy szumu lub 
ograniczenie wartości filtracji Wienera do minimum, tj. do 
poziomu tzw. szumów własnych [2]. 

 
Rys. 5. Kompensacja sprzężenia zwrotnego; h(k) reprezentuje 

odpowiedź impulsową zewnętrznej ścieżki sprzężenia zwrotnego. 

h(k̂) reprezentuje filtr adaptacyjny 

 
Rys. 6. Różne wartości mikrofonowego wzmocnienia szumu 

(MNG) oraz charakterystyki kierunkowe dla różnych ustawień 
parametru: a = 0.5 (linia ciągła), a = −0.5 (kreskowana) i a=-1 

(kropkowana) [1] 

Rys. 7. Mikrofon różnicowy drugiego rzędu 

Rys. 4. Mikrofon różnicowy pierwszego rzędu 
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Pierwsza z wymienionych metod („przeestymowanie” 
estymat widmowej gęstości mocy szumu) powoduje, że 
krótkookresowe fluktuacje szumu nie wywołują zmiany 
współczynników filtra Wienera (przyczyna muzycznego 
szumu),  jednak może prowadzić do redukcji ogólnej jakości 
dźwięku – komponenty o niskiej mocy mogą być silnie 
stłumione. 

Użycie drugiej metody (ograniczanie redukcji szumu do 
poziomu szumów własnych), generalnie usuwa ten problem, 
ale redukuje przy tym efektywność redukcji szumu. 

Istnieje również kilka innych metod, np. krótkookresowa 
wygładzona redukcja szumu, wykorzystująca algorytm 
Ephraima-Malaha. W zastosowaniach komercyjnych 
wymagają one jednak wydajnej implementacji. 

 

3.2. Rozpoznawanie środowiska dźwiękowego 
Podczas adaptacji aparatu słuchowego do zmiennego   

środowiska pracy, w których ma działać, w nowoczesnych 
urządzeniach można wykorzystać zapamiętane ustawienia, 
które dla danych warunków są typowe. Dlatego aparaty 
słuchowe najwyższej klasy używają systemów inteligentnej 
klasyfikacji oraz algorytmów uczących się, aby wspomagać 
urządzenie w adaptacji do różnych charakterystyk 
pomieszczenia lub przestrzeni, w której działa. 

Jedną z najważniejszych cech nowoczesnych aparatów 
słuchowych jest możliwość automatycznej adaptacji do 
różnych warunków akustycznych. W ogólności, algorytm 
adaptacji musi być brać pod uwagę: 

• kierunkowość mikrofonu, 

• użyte algorytmy redukcji szumu, 

• współczynniki kompresji w danych pasmach 
częstotliwości. 

Problem zwykle występuje wtedy, gdy użytkownik 
aparatu słuchowego zmienia środowisko, w którym przebywa, 
np. zmieni ciche pomieszczenie na hałaśliwą ulicę lub wyjdzie 
ze stosunkowo cichego samochodu do klubu muzycznego. 
Niektóre prekonfigurowane ustawienia mogą działać dobrze w 
pewnych okolicznościach, ale w innych mogą mieć 
negatywny wpływ na wynik przetwarzania. Dlatego tak 
ważna jest potrzeba dokonywania automatycznej adaptacji 

aparatu do warunków akustycznych. 
Najczęściej adaptacja ta jest dokonywana według 

ogólnego schematu (rys. 8). 
Zwykle system rozpoznawania warunków zewnętrznych 

ekstrahuje wybrane cechy wejściowego sygnału i dopasowuje 
je do mieszanego modelu gaussowskiego (GMM), aby 
ustawić dostępne parametry innych algorytmów (np. progi czy 
czasy kompresji). 

Różne cechy mogą być wykorzystane do poprawnego 
rozpoznania warunków akustycznych. Dla przykładu, oblicza 
się obwiednię sygnału, a następnie wykorzystuje filtr 

pasmowy w zakresie 1 do 4 Hz. Sygnał mowy bez obecności 
szumu wykazuje oscylacje obwiedni w tym zakresie (1-4 Hz). 
Jeśli do sygnału dodany jest szum lub przetwarzanym 
sygnałem jest muzyka, oscylacje te nie występują. Może to 
być więc cecha, na podstawie której algorytm podejmie 
decyzję, że w danym momencie przetwarzanym sygnałem 
wejściowym jest niezaszumiona mowa. Aby dokonać dalszej 
selekcji sygnału (mowa w szumie czy muzyka), system 
decyzyjny powinien bazować na dodatkowym zestawie cech, 
tworzących wektor cech (ang. feature vector). W celu 
wyselekcjonowania cech sygnału można posłużyć się 
parametrami wykorzystywanymi w rozpoznawaniu sygnału 
mowy lub sygnałów środowiskowych. 

Wyodrębnione w ten sposób cechy sygnału mogą być 
wykorzystane w klasyfikacji warunków przy pomocy np. 
standardowego klasyfikatora Bayesa lub sieci neuronowych. 
Algorytmy te muszą zostać uprzednio wytrenowane (w 
odpowiednich procedurach treningowych), wykorzystując 
zależność  pomiędzy wektorami cech a wyjściową 
klasyfikacją sygnału. Do treningu algorytmów powinno się 
wykorzystywać duże i reprezentatywne bazy sygnałów 
fonicznych pochodzących z codziennego życia [2]. 

Wybór danego zestawu algorytmów jest zwykle 
dokonywany przy użyciu typowej logiki on/off. Jednak 
mechanizm decyzyjny nie może być zbyt czuły, ponieważ 
prowadziłoby to do dyskomfortu użytkownika, ze względu na 
zbyt szybkie przełączanie. Dlatego wykorzystywane są 
mechanizmy przenikania, które realizują płynne przejście 
pomiędzy różnymi ustawieniami. 

Jest oczywiste, że algorytmy inteligentnej adaptacji nie 
są doskonałe i podejmowane przez algorytm decyzje nie są 
zawsze odpowiednie, dlatego alternatywą jest zostawienie 
użytkownikowi decyzji dotyczącej ustawień algorytmów w 
zależności od warunków, w których przebywa. W wielu 
jednak przypadkach (np. starsze osoby lub dzieci), nie jest to 
możliwe. 

 

4. DODATKOWE CECHY APARATÓW 
SŁUCHOWYCH 
 

4.1. Programowalność 
Nowoczesne aparaty słuchowe dysponują zwykle 

możliwością programowania czy to z poziomu 
specjalizowanych urządzeń, pilotów zdalnego sterowania, czy 
nawet z aplikacji mobilnych. 
 

4.2. Zoom 
Zoom polega na efektywnym zbieraniu sygnału 

dźwiękowego z przodu użytkownika aparatu. Najczęściej 
wykorzystuje się w tym celu mikrofony kierunkowe. “Zoom” 
odnosi się najczęściej do mikrofonów kierunkowych 
pierwszego rzędu. 
 

4.3. Blokowanie echa 
Funkcja blokowania echa umożliwia redukcję pogłosu w 

przestrzennych pomieszczeniach, jak wielkie hale czy 
kościoły.  Znakomicie poprawia komfort odsłuchu w takich 
miejscach. Ten typ przetwarzania wykrywa tzw. 
wybrzmiewanie pogłosu w sygnale wejściowym. Nie wpływa 
to na zrozumiałość mowy w pomieszczeniach bez pogłosu czy 
w sygnałach, gdzie mowa jest najistotniejszym składnikiem, 
ale może zdecydowanie wspomóc rozumienie w 
pomieszczeniach o dużym pogłosie. 
 

4.4. Tłumienie hałasów impulsowych 
Algorytm tłumienia hałasów impulsowych wyłapuje 

nagłe impulsy dźwiękowe i wycisza je. Jest to szczególnie 
ważne w tych zakresach częstotliwości, w których aparat 
słuchowy wzmacnia dźwięk. Nie powinno to wpływać na 
czystość i zrozumiałość mowy. 

 

Rys. 8. Etapy przetwarzania w cyfrowych aparatach słuchowych 

ze specjalizowanym systemem rozpoznawania warunków 

odsłuchowych (hearing environment recognition system - HERS) 
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4.5. Funkcja redukcji szumu wiatru 
Komfort słuchania może być łatwo zakłócony przez 

wiatr, który wprowadza zmienny szum. Funkcja redukcji 
szumu wiatru może usuwać takie dźwięki. Dźwięki te 
powstają poprzez ruch powietrza lub wibracje na membranie 
mikrofonu. Są rejestrowane i przetwarzane w aparacie – 
mimo, że nie są “typowymi” dźwiękami. 

Istnieje kilka strategii eliminacji redukcji szumu wiatru: 
- podejście dwumikrofonowe – szum wiatru 

rejestrowany przez dwa mikrofony jest zwykle 
nieskorelowany i zlokalizowany w niskich częstotliwościach; 
gdy więc aparat wykryje nieskorelowany, 
niskoczęstotliwościowy szum, jest on usuwany. Może to być 
zrealizowane np. poprzez zmianę charakterystyki 
częstotliwościowej lub/i kierunkowej mikrofonów, np. 
wytłumienie niektórych pasm częstotliwości; 

- wykorzystanie dwuusznego systemu transferu sygnału 
pomiędzy dwoma aparatami słuchowymi; ponieważ szum 
wiatru  pochodzi zwykle z jednego kierunku, jeden z aparatów 
jest zwykle bardziej na niego narażony; system może więc 
przekazywać dźwięki o niskich częstotliwościach z aparatu, 
który rejestruje szum wiatru w mniejszym stopniu w stosunku 
do aparatu, który rejestruje go w  większym stopniu – dzięki 
czemu szum wiatru zostaje “zastąpiony” przez właściwy 
sygnał. 

 

4.6. Eliminacja szumów usznych 
Funkcja eliminacji szumów usznych (tinnitus) 

umożliwia generowanie łagodnego szumu, który pozwala 
zredukować irytujące dźwięki uszne. Eliminacja dźwięków 
usznych jest częścią szerszej terapii dźwiękowej, dostępnej 
dla użytkowników aparatów słuchowych. Terapia ta obejmuje 
wzmacnianie dźwięków tła  (przez co szumy uszne stają się 
mniej słyszalne), poprawę komunikacji z otoczeniem (obniża 
się w ten sposób poziom stresu) i właściwą kompensację 
utraty słuchu [17] [18]. 

 

4.7. Blokowanie szumu 
Funkcja blokowania szumu usuwa całkowicie szum tła, 

jak np. hałas pochodzący od silników samochodowych, 
wentylatorów, itd. Jest to realizowane przez opisane wcześniej 
mechanizmy redukcji szumu. 

  

5. KONKLUZJE I PRZYSZŁE KIERUNKI ROZWOJU 
 

5.1. Mikrofony kierunkowe 
Wykorzystanie dwóch mikrofonów w pojedynczym 

aparacie słuchowym nie jest rozwiązaniem idealnym – 
mikrofony są blisko siebie (z powodu ogólnych rozmiarów 
pojedynczego aparatu). Lepszą opcją byłoby rozwiązanie 
dwuuszne – tak, aby dwa aparaty mogły komunikować się ze 
sobą. Każde urządzenie mogłoby posiadać jeden mikrofon i 
kierunkowość sygnału byłaby zapewniana przy użyciu tych 
dwóch mikrofonów. To rozwiązanie wpływa jednak 
negatywnie na pobór mocy, ponieważ urządzenia muszą 
komunikować się bezprzewodowo. Stanowi to problem ze 
względu na rozmiar aparatu oraz przeciętną pojemność baterii. 
Jednak ostatnie badania wykazały [11] [12], że 
bezprzewodowa transmisja danych fonicznych pomiędzy 
aparatami skutkowała bardziej efektywną kierunkowością 
urządzeń, szczególnie, gdy testy przeprowadzane były w 
typowych warunkach, np. tzw. “cocktail-party”. To także 
pozwoliło wykorzystać algorytmy beamformingu dla 
aparatów ITC (in-the-canal). 

Jeden z producentów aparatów słuchowych rozwinął 
nieco inne podejście (zwane “StereoZoom”): oba urządzenia 
posiadają dwa mikrofony i wobec tego te dwa aparaty tworzą 
razem mikrofon kierunkowy trzeciego rzędu. Używany on jest 
w specyficznych sytuacjach, kiedy wymagana jest bardzo 
silna kierunkowość [16]. 

5.2. Przetwarzanie wielokanałowe 
Można również wykorzystywać bardziej wyrafinowane 

algorytmy AGC (Automatic Gain Control – automatyczna 
kontrola wzmocnienia). Da przykładu kontrola parametrów 
AGC (czas ataku/zwolnienia lub funkcja wejścia/wyjścia) 
może być wykonywana przez inteligentne klasyfikatory. 
Wartościowym elementem takiej strategii przetwarzania są 
dane przesyłane pomiędzy dwoma urządzeniami – 
pozwoliłoby to uniknąć problemów z lokalizacją źródła 
sygnału przez umożliwienie synchronizacji mierzonych 
parametrów [19]. 

 

5.3. Redukcja sprzężenia zwrotnego 
Również w przypadku redukcji sprzężenia zwrotnego 

można brać pod uwagę wykorzystanie  przez osobę 
niedosłyszącą dwóch aparatów. Jeśli pomiędzy tymi 
urządzeniami istnieje połączenie, wtedy aparat słuchowy jest  
stanie wykrywać sprzężenie zwrotne w sposób bardziej 
precyzyjny. W tego typu koncepcji przyjmuje się, że oscylacje 
wykrywane przez jeden z aparatów mogą być wywołane przez 
sprzężenie zwrotne tylko wtedy, jeśli aparat na drugim uchu 
nie wykrył oscylacji o dokładnie tej samej częstotliwości [2]. 
Mechanizm ten został przedstawiony  na rysunku 9. 

5.4. Inteligentne dopasowanie 

Przyszłość inteligentnej adaptacji zapewne sprowadzać 
się będzie do wykorzystania sygnałów pochodzących z wielu 
mikrofonów, z możliwością wykorzystania przetwarzania 
dwuusznego (przy zapewnieniu łącza danych pomiędzy 
oboma aparatami). Wynika to z faktu, że przetwarzanie 
bazujące na pojedynczym sygnale może nie być efektywne w 
wielu typowych sytuacjach, np. podczas rozmowy w 
restauracji z muzyką w tle. Algorytmy powinny 
wykorzystywać informację o specyficznej detekcji liczbie, 
typie i kierunku źródeł dźwięku. Algorytmy te znane są pod 
wspólną nazwą analizy sceny dźwiękowej z wykorzystaniem 
algorytmów obliczeniowych (CASA – Computational 
Auditory Scene Analysis) [2]. 

Celem algorytmów CASA jest wytworzenie 
odseparowanych strumieni dźwiękowych z mieszaniny 
dźwięków, która odbierana jest przez użytkownika aparatu 
słuchowego. Liczba strumieni musi być ograniczona 
(maksymalnie cztery strumienie w danym momencie [14]). 
Podczas separacji strumieni należy wziąć pod uwagę kilka 
innych elementów: maskowanie dźwięków w tym samym 
pasmie częstotliwości, trudność w odseparowaniu dźwięków, 
takich jak różowy i biały szum oraz poziom słyszalności 
danego strumienia – co oznacza, że musi on przekraczać 
pewien poziom dźwięku, aby mógł być uważany za oddzielny 
strumień. 

Istnieje wiele podejść do CASA, jednym z nich jest 
założenie o idealnej masce binarnej [14]. Koncepcja ta 

 
 

Rys. 9. Redukcja sprzężenia zwrotnego przy użyciu łącza danych 

pomiędzy dwoma aparatami słuchowymi 
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zakłada zachowanie fragmentów sygnału w dziedzinie czasu i 
częstotliwości, które są silniejsze niż interferencja, a usunięcie 
tych, które są od niej słabsze. 

 

5.5. Przetwarzanie muzyki 
Jednym z najtrudniejszych obszarów dla audiologów i 

producentów aparatów słuchowych jest przetwarzanie 
muzyki. Dla muzyków cyfrowe aparaty słuchowe są zwykle 
mniej akceptowalne niż analogowe [13]. Ma to związek z 
faktem, że konwertery analogowo-cyfrowe zwykle nie mogą 
osiągnąć teoretycznej granicy 96-decybelowego zakresu 
dynamiki (ograniczenie to wynika z wykorzystywanej obecnie 
w aparatach 16-bitowej architektury przetworników). Oznacza 
to w praktyce, że jeśli sygnał przekracza poziom 105 dB 
(SPL), aparat słuchowy może wywoływać zniekształcenia. 

Jedną z głównych różnic pomiędzy sygnałem mowy i 
muzyki jest poziom intensywności dźwięku. Typowa 
rozmowa ma poziom ok. 65-70 dB SPL [15]. Jednak poziom  
muzyki może łatwo przekraczać poziom 90 dB SPL i 
dochodzić do wartości 110 dB SPL. 

Komercyjni producenci aparatów słuchowych 
zademonstrowali nowe podejście do przetworników A/D 
(technologia TrueInput).  Rozszerza ona zakres przetwarzania 
A/D do 113 dB SPL przy zachowaniu niskiego poziomu 
szumu. Dzięki temu można wykorzystywać cały zakres 
mikrofonów do nowoczesnych aparatów słuchowych (do 115 
dB SPL bez zniekształceń). Wyniki badań pokazały, że ta 
technologia może być użyteczna w przypadku osób, które 
chciałyby korzystać z aparatów słuchowych również w 
kontekście słuchania muzyki [13]. 
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A STUDY ON SIGNAL PROCESSING METHODS APPLIED TO HEARING AIDS 
 

This paper presents a short survey on current technology available in hearing aids with a focus on digital signal 

processing techniques used. First, factors influencing the hearing aid effectiveness are introduced. Then, examples of the 

current DSP methods and strategies are shown. Also, a description of existing limitations of hearing aids and future trends of 

development are provided. Finally, the notion of computational auditory scene analysis is presented as a possible solution for 

improving quality of speech and music perception while using a hearing prosthesis. 
 

Keywords: digital hearing aids; signal processing; multichannel processing; noise and distortion reduction, feedback 

compensation. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono badania eksperymentalne 

symptomów asymetrii wirnika silnika indukcyjnego klatkowego 

wynikającej z uszkodzenia. Uwzględniono współczesne struktury 

układów sterowania napędami o zmiennej prędkości kątowej wału, 

sterowania z pomiarem prędkości kątowej wału oraz sterowania 

bezczujnikowego. Wyniki przeprowadzonych badań znajdują 
zastosowanie w diagnostyce układu napędowego. Wybór sygnału 

diagnostycznego istotnie wpływa na możliwości detekcji 

uszkodzenia we wczesnej fazie rozwoju lub przy ograniczonym 

obciążeniu silnika. Przedstawiono badania wrażliwości zmiennych 

stanu oraz zmiennych sterujących na asymetrię wirnika.  
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1. WSTĘP  

 

Asymetria wewnętrzna wirnika silnika klatkowego jest 

przedmiotem badań prowadzonych od czasu skonstruowania 

pierwszej maszyny. W literaturze opisano kilkadziesiąt 
metod eksploatacyjnych i laboratoryjnych, które opracowane 

zostały przy założeniu badania maszyny bez dołączonego 

układu regulacji. Większość opracowanych metod nie 

uwzględnia zasilania maszyny z przekształtnika, które 

wprowadza dodatkowe zagadnienia do analizy. Rozwój 

układów napędowych w kierunku zasilania  

z przekształtników oraz stosowania zaawansowanych 

układów sterowania stawia nowe zadania w zakresie 

diagnostyki uszkodzeń. W celu zidentyfikowania metod 

diagnostyki znajdujących zastosowanie w układach 

napędowych o zmiennej prędkości kątowej wału wymagane 

jest przeprowadzenie badań symptomów uszkodzeń 
występujących w układzie sterowania. Analiza teoretyczna 

zjawiska uszkodzenia wirnika jest znana  

z literatury [1]. Znaczny wkład w badania zjawiska asymetrii 

wirnika maszyny indukcyjnej klatkowej mają polskie 

ośrodki naukowe, w tym Politechniki Śląskiej [1,13], 

Politechniki Krakowskiej [2,15], Politechniki Gdańskiej 

[3,4], Politechniki Opolskiej [5,16], Politechniki 

Wrocławskiej [6] i inne. Aktualne metody pomiarowe w 

diagnostyce uszkodzeń silników indukcyjnych klatkowych 

opisane zostały w [4,6]. W artykule przedstawiono 

eksperymentalną weryfikację wpływu zjawiska asymetrii na 

zmienne stanu oraz zmienne sterujące w układach 

napędowych o zmiennej prędkości kątowej wału. Badania 

symulacyjne symptomów asymetrii wirnika w układach 

napędowych z silnikiem klatkowym o zmiennej prędkości 

wału oraz charakterystyki częstotliwościowe estymatorów 

zmiennych stanu przedstawiono w pracach [7,8]. W artykule 

przedstawiono badania eksperymentalne dla struktur 

sterowania z pomiarem prędkości kątowej oraz sterowania 

bezczujnikowego. Symptomy uszkodzenia badane były  

z wykorzystaniem struktur układów sterowania oraz 

estymacji zmiennych stanu opisanych w [9,10].  

 

2. SYMPTOMY USZKODZENIA WIRNIKA 

 

W silniku indukcyjnym przy asymetrii wirnika 

strumień magnetyczny wzbudzony przez uzwojenie stojana 

wytworzy dwie składowe przepływu - zgodną i przeciwną.    
 

 
 

Rys. 1. Składowe przepływu w asymetrycznym wirniku [1] 

 

Składowa zgodna θ2
(1)

 wirując zgodnie ze strumieniem ϕ1 

generuje użyteczny moment elektromagnetyczny.  

Składowa przeciwna θ2
(2)

 wiruje z prędkością kątową 
wzbudzając strumień ϕ2 indukujący w uzwojeniu stojana 

prąd wzbudzający przepływ θ1
(2)

 jak na rysunku 1. 

 

2m r 1m 1m(1 2 )s sω ω ω ω= − = −                 (1) 

 

 
 

Rys. 2. Symptomy asymetrii wirnika w widmie prądu fazowego 

stojana (a) oraz w widmie modułu wektora Parka prądu stojana (b) 

w silniku klatkowym przy prędkości znamionowej 
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W wyniku oddziaływania przepływu θ1
(2)

 i strumienia ϕ2 

wytwarzany jest hamujący moment elektromagnetyczny.  

Zjawiska występujące przy uszkodzeniu wirnika w silniku 

indukcyjnym opisano w  [1]. Najczęściej stosowane metody 

diagnozowania asymetrii są związane są z badaniem 

składowej przeciwnej w prądu fazowego stojana [4,6].  

Na rysunku 2 przedstawiono badania symulacyjne widma 

prądu fazowego stojana (rys. 2a) oraz widmo modułu 

wektora prądu stojana przy uszkodzeniu wirnika (rys. 2b), 

gdzie f0 oznacza częstotliwość napięcia zasilania, s – poślizg. 

Badania symulacyjne wykonano z wykorzystaniem 

metodyki modelowania zaproponowanej w [8]. Na rysunku 

3 przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych 

zarejestrowanych na stanowisku laboratoryjnym przy 

zasilaniu z pośredniego przemiennika częstotliwości  

z falownikiem napięcia [11,12]. W badaniach  

 

  
 
Rys. 3. Symptomy uszkodzenia w widmie prądu fazowego stojana 

przy znamionowej prędkości kątowej oraz momencie obciążenia  

(a) Mo=0; (b) Mo=0,3; c) Mo=0,5; d) Mo=0,65 [j. w.] w silniku 

klatkowym przy asymetrycznym wirniku 

 

symulacyjnych (rys. 2) i eksperymentalnych (rys. 3) 

zweryfikowano występowanie harmonicznych  

o częstotliwości zgodnej z analizą teoretyczną zjawiska 

asymetrii wirnika. Zarówno w badaniach symulacyjnych  

i eksperymentalnych na rysunkach 2 i 3 widoczne są 
harmoniczne o częstotliwości stanowiącej wielokrotność 
podstawowej harmonicznej od uszkodzenia wyznaczonej  

z równania (1). Składowe te wynikają z faktu,  

iż zaindukowana składowa przeciwna prądu stojana 

wzbudza strumień magnetyczny, który na zasadzie opisanej 

w punkcie drugim artykułu wytworzy dwie składowe 

przepływu, z których składowa przeciwna wiruje  

w rozpatrywanym przypadku z prędkością kątową 
 

3m 1m(1 4 )sω ω= −                                (2) 

 

wzbudzając strumień ϕ3 indukujący w uzwojeniu stojana 

prąd wzbudzający przepływ θ1
(3)

. W wyniku oddziaływania 

przepływu θ1
(3)

 i strumienia ϕ3 wytwarzany jest dodatkowy 

hamujący moment elektromagnetyczny. Ze względu na silne 

tłumienie składowej przeciwnej o częstotliwości stanowiącej 

wielokrotność podstawowej składowej przeciwnej 

przepływu – co wynika z konstrukcji silnika oraz momentu 

bezwładności - harmoniczne prądu o tych częstotliwościach 

w diagnostyce asymetrii mogą pełnić rolę pomocniczą przy 

identyfikacji źródła harmonicznych w widmie. Jednym  

z ograniczeń metody diagnozowania uszkodzenia  

z wykorzystaniem analizy widma prądu fazowego stojana 

jest brak jednoznacznej informacji o przyczynie 

występowania harmonicznej o danej częstotliwości. Wobec 

tego obserwowane w widmie harmoniczne o poszukiwanej 

częstotliwości związanej z asymetrią wirnika mogą wynikać  
w szczególnym przypadku z innego uszkodzenia, 

częstotliwości zazębienia przekładni lub też mogą pochodzić 
z układu obciążenia. 

 

3. SYMPTOMY USZKODZENIA W UKŁADACH  

    REGULACJI AUTOMATYCZNEJ 

 

Opisane w literaturze metody diagnozowania 

uszkodzeń w znakomitej większości opracowane zostały  

w czasach, w których nie stosowano powszechnie zasilania  

silników klatkowych z przekształtników oraz układów 

automatycznej regulacji [5]. Rozwój techniki cyfrowej oraz 

energoelektroniki upowszechnił stosowanie układów 

napędowych zasilanych z przekształtnika sterowanych 

mikroprocesorowo. Aktualnie stosowane zaawansowane 

układy napędowe o zmiennej prędkości kątowej wału  

z wykorzystaniem estymatorów zmiennych stanu  

i identyfikacją parametrów w czasie rzeczywistym stawiają 
nowe zadania w zakresie metod diagnostyki, w tym 

asymetrii wirnika. Synteza układu sterowania silnikiem 

klatkowym oparta jest na założeniu idealnej symetrii.  

W układzie regulacji obiektem niesymetrycznym uchyb 

regulacji nie zostanie skompensowany, a układ sterowania 

będzie zadawał zmienny sygnał w celu jego 

skompensowania [8,11]. Układ napędowy z układem 

regulacji rozszerza możliwości diagnozowania uszkodzenia 

poprzez wykorzystanie zmiennych sterujących.  

Na symptomy asymetrii pojawiające się w zmiennych stanu 

oraz w zmiennych sterujących w bezczujnikowym układzie 

regulacji istotnie wpływają właściwości stosowanych 

estymatorów zmiennych stanu. W pracy [7] przedstawiono 

badania charakterystyk częstotliwościowych wybranych 

struktur obserwatorów zmiennych stanu oraz estymatora 

MRAS. Wykazano, że właściwości obserwatorów  

są zbliżone do filtrów dolnoprzepustowych, a kształt 

charakterystyki umożliwia ocenę czy i z jakim 

wzmocnieniem symptomy uszkodzeń będą odtwarzane.  

Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe charakterystyki 

częstotliwościowe obserwatorów zmiennych stanu 

wyznaczone przy sterowaniu skalarnym – bez układu 

regulacji. Układ sterowania bezczujnikowego wymaga 

dodatkowo uwzględnienia pasma przenoszenia układu 

regulacji. Uwzględniając ponadto wrażliwość parametryczną 
obserwatora, niestacjonarność parametrów schematu  

 

 
 

Rys. 4. Charakterystyki częstotliwościowe obserwatorów  

dla odtwarzanej prędkości obrotowej.[5] 
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Rys. 5. Schemat bezczujnikowego układu sterowania silnikiem 

klatkowym z wykorzystaniem multiskalarnego modelu maszyny 

 

zastępczego silnika i wpływu nastaw regulatorów, 

diagnozowanie uszkodzenia staje się zagadnieniem bardzo 

złożonym – przekraczającym ograniczenia znanych metod 

analitycznych. W badaniach wykorzystano układ sterowania 

multiskalarnego opisany w [9], którego schemat 

przedstawiono na rysunku 5. W syntezie bezczujnikowego 

układu regulacji wykorzystano strukturę obserwatora 

prędkości opisaną w [10], która w postaci ogólnej opisana 

jest równaniami: 
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gdzie a1, a2, …, a6 - współczynniki wyznaczone  

z parametrów schematu zastępczego maszyny, k1, k2, …, k6  

oznaczają współczynniki wzmocnienia obserwatora,  

ŝi - estymowany wektor prądu stojana, rψ̂ - estymowany 

wektor strumienia wirnika, rω̂  - estymowana wartość 

prędkości kątowej wirnika, τ - czas względny. 

Badania zrealizowano na stanowisku laboratoryjnym  

stanowiącym zespół silników klatkowych o mocy 5,5kW 

zasilanych z pośrednich przemienników częstotliwości  

z falownikami napięcia, którego schemat przedstawiono na 

rysunku 6. Do  badań wykorzystano  silnik klatkowy, w 

którym zamodelowano uszkodzenie trzech prętów wirnika, 

które zostały przewiercone w pobliżu połączenia czołowego, 

co uzasadnione jest miejscem występowania rzeczywistych 

uszkodzeń. Warto zaznaczyć, że Polsce produkowane są 
wirniki klatkowe z dodatkowym centralnym pierścieniem 

zwierającym , co ogranicza skutki przerwania pręta wirnika 

 
 

Rys. 6. Schemat stanowiska laboratoryjnego 

 

Tablica 1. Względna wrażliwość zmiennych stanu i zmiennych 

sterujących na asymetrię wewnętrzną maszyny indukcyjnej  

w układzie regulacji z pomiarem prędkości kątowej 

 

 
 

Tablica 2. Względna wrażliwość zmiennych stanu i zmiennych 

sterujących na asymetrię wewnętrzną maszyny indukcyjnej  

w bezczujnikowym układzie sterowania. 

 

 
 
i w którym mierzone amplitudy harmonicznych związanych 

z uszkodzeniem będą zmniejszone. W oparciu o powyżej 

opisane założenia przeprowadzono pomiary wrażliwości 

zmiennych stanu tj. prędkości kątowej x11, momentu 

elektromagnetycznego x12, kwadratu strumienia wirnika x21, 

zmiennej multiskalarnej x22, modułu wektora prądu stojana 

im, mocy czynnej - Pm, mocy biernej Qm oraz zmiennych 

sterowania nieliniowego m1 i m2 na asymetrię wirnika 

przestrzeni zmiennej prędkości kątowej oraz momentu 

obciążenia. Wyniki badań zestawiono odpowiednio w 

tablicach 1 i 2.  
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W przeprowadzonych badaniach najwyższą wrażliwością na 

asymetrię wirnika wykazują zmienne sterowania 

nieliniowego m1 i m2, których wykorzystanie umożliwia 

detekcję uszkodzenia wirnika w początkowej fazie rozwoju. 

Uszkodzenia mogą zostać wykryte przy mniejszej wartości 

obciążenia niż przyjęte w literaturze minimum 50% 

obciążenia znamionowego [6].  Z przeprowadzonych badań 

wynika, że w układach sterowania skalarnego przy braku 

dostępności zmiennych układu regulacji zmiennymi stanu, 

które wykazują najwyższą wrażliwość na uszkodzenie 

wirnika są moc bierna i moc czynna.  

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

W artykule przedstawiono badania eksperymentalne 

symptomów asymetrii wirnika silnika indukcyjnego 

klatkowego wynikającej z uszkodzenia w układach 

napędowych o zmiennej prędkości kątowej wału. 

Przeprowadzone badania wykazały, że w układach 

napędowych z układem regulacji dla celów diagnostycznych 

korzystniejsze jest wykorzystanie zmiennych układu 

sterowania ze względu na wyższą wrażliwość na 

uszkodzenie wirnika, co pozwala na detekcję we wczesnej 

fazie rozwoju uszkodzenia lub przy ograniczonym 

momencie obciążenia silnika. Wczesna detekcja uszkodzenia 

umożliwia zastosowanie sterowania tolerującego 

uszkodzenia i ograniczenie lub spowolnienie dalszego 

rozwoju uszkodzenia.  Dla układów sterowania skalarnego 

maszynami indukcyjnymi zaleca się wykorzystanie mocy 

chwilowych w diagnostyce asymetrii przy założeniu 

wczesnej detekcji uszkodzenia. Wyniki przeprowadzonych 

badań mogą znaleźć zastosowanie w zintegrowanych 

systemach diagnostyki uszkodzeń w czasie rzeczywistym  

z wykorzystaniem mikroprocesora sterującego 

przekształtnikiem. 
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ROTOR ASYMMETRY SYMPTOMS IN VARIABLE SPEED INDUCTION MOTOR DRIVE 
 

The paper presents experimental verification of sensorless controlled induction motor rotor drive asymmetry in Results 

of this study are dedicated for implementation in the real-time automated diagnostic system of the variable speed IM drive. 

State and control variables sensitivity to the asymmetry symptoms are presented. The most sensitive state and control system 

variables are recommended for rotor asymmetry diagnosis. 

 

Keywords: squirrel-cage induction motor, rotor fault, sensorless control, sensitivity analysis. 
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Summary: Dealing with the reliability and safety of industrial 

hazardous plants requires taking into account relevant 

interdisciplinary scientific knowledge and some existing 

approaches based on so-called good engineering practice, also those 

included in the international standards and guidelines. In this article 

an approach is proposed how to integrate the functional safety 

concept with information security aspects in the design and 

management of the industrial automation and control systems 

during operation of an industrial hazardous plant.  

 
Key words: risk analysis, technical systems, risk management, 

protection systems, functional safety, information security. 

 

1. INTRODUCTION 
 

Nowadays companies become more complex and 

interrelated, being active on international increasingly 

competitive markets, where costs and innovation of products 

are of prime importance to be successful in long-term 

business. In addition there are increasing requirements in 

companies concerning quality of products, environmental 

protection as well as health and occupational safety 

(H&OS). These aspects are to be controlled using relevant 

management systems that in modern firms are integrated to 

reach elaborated goals in changing environment under often 

significant uncertainties, especially for longer time horizons.  

Therefore, the managers, engineers and stakeholders 

have become more and more concerned with existing and 

emerging threats and hazards. Due to such circumstances, 

potential abnormal events and related risks, the risk 

management (RM) is becoming an increasingly important 

activity in various organizations and firms [1]. The RM is 

treated even as the business driver due to focusing attention 

on identified hazards and threats, and then elaborating 

careful plans of activities in relevant time horizons to 

support strategic decisions regarding evaluated risks.  

Paying more attention in the enterprise on these issues 

might enable to evaluate the potential influence of identified 

types of hazards and threats on levels of risks in realization 

of activities, processes, services and products, according to 

expectations of cooperating firms, stakeholders and clients. 

Thus, implementing a more comprehensive approach would 

result in benefits from more diligent identifying hazards and 

threats, evaluating and reducing risks when achievable, and 

limiting uncertainties in decision making processes.  

This article addresses current issues of the risk analysis 

and management in organisations responsible for reliable 

and safe operation of technical systems. These include 

hazardous industrial plants, and also distributed installations 

of the critical infrastructure, e.g. refineries, chemical plants, 

pipelines, power plants, electric power distribution system 

etc. Such interrelated complex plants and systems are treated 

in some publications as large technical systems (LTS). 

Special attention is focused on the industrial automation and 

control systems (IACS) [2, 3] designed with support of the 

information and communication technologies (ICT) to fulfil 

the safety and security requirements, especially important in 

cases of the industrial computer systems and networks.  

Dealing with such complex industrial plants and 

supporting systems requires taking into account relevant 

interdisciplinary scientific knowledge and approaches based 

on so-called good engineering practice, also those expressed 

in international standards and guidelines.  

Many publications have been written concerning 

information security issues in computer systems and 

networks, however less with consideration of specific design 

and operation safety and security-related aspects of the IACS 

including a concept of functional safety [4]. An approach is 

proposed in this article outlines how to integrate this concept 

with information security aspects in the design and operation 

of the IACS. 

 

2. RISK EVALUATION REQUIREMENTS 

 

2.1. General requirements 

Today organizations face various problems due to 

internal and external influences that make them uncertain to 

achieve business and operation related objectives. The effect 

of uncertainty on these objectives is popularly expressed as 

risk [1]. Almost all activities of an organization involve risk. 

Thus, the organizations should manage risk by identifying 

and evaluating it in order to meet certain criteria.  

Risk management can be applied to entire organization, 

at its distinguished levels and areas, and to specific projects 

and activities, processes and functions [1]. Establishing the 

context of risk management requires to consider the 

environment in which the objectives might be achieved, 

opinions of proposed by stakeholders and relevant risk 

tolerance criteria. It should help in revealing and assessing 

the nature of hazards and threats that potentially could 

influence some consequences and risks. 

The objectives can be related to different aspects and 

goals, such as financial, health and safety of employees, 

technological safety, and environmental protection, etc. They 

can be formulated for different organization's levels, such as 

strategic, organization-wide, project, and defined processes 

in realization of operation tasks and final products.  
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Risks being of interest to managers are characterized 

regarding potential hazardous events (e.g. accident 

scenarios) and their consequences. The risk measures related 

to the operation of technical systems are often expressed as 

a combination of the consequences of abnormal (hazardous) 

events being considered in the process if risk analysis and 

the likelihood (probability) or frequency occurring of these 

events. Two kinds of risk are distinguished in technical 

systems, namely: an individual risk and a societal (or group) 

risk [5].  

The societal risk associated with operation of given 

complex technical system is evaluated on the basis of a set of 

triples [5] as follows: 

 

  },,{ ><=ℜ
kkk

CFS  (1) 

 

where: Sk is k
th

 accident scenario (usually representing an 

accident category) defined regarding the results of 

deterministic modeling, Fk is the frequency of this scenario 

(probability per time unit, usually per year), and Ck denotes 

the consequence of k
th

 scenario (e.g. health, environmental or 

economic losses), or the number of injuries / fatalities 

denoted often as Nk to be placed in (1) instead of Ck.  

The risk management process includes systematic 

application of management policies, procedures and good 

practices to the coordinated activities of communicating, 

consulting, establishing the context, and identifying, 

analyzing, evaluating, treating, monitoring and reviewing 

risks to direct and control an organization regarding 

elaborated objectives, however often in conditions of 

significant uncertainty [1]. Uncertainty is understood here as 

the state of deficiency of information related to knowledge 

about an event of interest (e.g. accident scenario) in 

evaluating its consequence and/or likelihood (frequency).  

The risk management process is illustrated in Figure 1. 

Risk assessment is defined as overall process of hazards 

and/or threats identification, preliminary ranking of specific 

risks (during risk identification), risk analysis and risk 

evaluation regarding the risk criteria [1]. Risk identification 

process is aimed at finding, recognizing and describing risk 

sources, and hazardous events with their causes and 

consequences. Risk identification can involve historical data, 

theoretical analysis, and expert opinions regarding emerging 

risks, and stakeholder's needs.  
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Fig. 1. Risk management process (based on [1]) 

 

Risk criteria are defined as terms of reference against 

which the significance of a risk is evaluated. Risk criteria are 

based on organizational objectives, and external and internal 

context. Risk criteria can be derived from standards, laws, 

policies, expert opinions and/or other sources if available.  

Several sources of uncertainty in risk analysis may 

exist and it is worth mentioning about the distinction 

between epistemic uncertainty and aleatory uncertainty, 

because it is essential for careful risk assessment to provide 

honest support for safety-related decision making [5]. 

Uncertainties are characterized as epistemic, if the modeler 

sees a possibility to reduce them by gathering more data or 

by refining models (assuming randomness of repeatable 

phenomena). Uncertainties are categorized as aleatory if the 

modeler does not foresee the possibility of reducing them, 

because knowledge about issues of interest is not sufficient 

at present.  

Following principles have been formulated for the risk 

management (RM) to be successfully applied at relevant 

organization's levels, because a careful RM [1]: 

a)  creates and protects values, 

b)  is an integral part of organizational processes, 

c)  is part of conscious decision making in solving complex 

problems, 

d)  explicitly addresses uncertainty issue, 

e)  is systematic, structured and timely, 

f)  is based on the best available information, 

g)  is tailored but taking into account important external 

influences, 

h)  takes human and cultural factors into account, 

i)  is transparent and inclusive, 

j)  is dynamic, iterative and responsive to internal and 

external changes, 

k)  facilitates continual improvement of the organization. 

The outlined above risk management approach should 

be fully integrated with the organization's governance 

structure regarding requirements of the quality management 

system based on defined processes and procedures [1].  

 

2.2. Risk-related management in technical systems 

 
2.2.1. Business continuity management 

Nowadays one of the most important issue in industrial 

practice is to provide the business continuity management 

(BCM). Basic requirements for setting up an effective 

business continuity management system (BCMS) are 

specified in the international standard ISO 22301 [6]. The 

BCMS should be a part of the overall management system 

(MS) that establishes, implements, operates, monitors, 

reviews, maintain and improves business continuity [7]. 

Such overall MS includes organisational structure, policies, 

planning activities, responsibilities, processes, procedures 

and resources as it is specified in the standard ISO 9001.  

According to requirements given in ISO 22301 the 

organisation shall establish, implement, and maintain 

formally documented the risk assessment process that 

systematically identifies, analyses, and evaluates the risk of 

potential disruptive incidents within the organization. It is 

suggested to made this assessment in accordance with ISO 

31000, characterized above. An organisation should [6]: 

1)  identify risks of disruption to the organisation's 

prioritized activities and the processes, systems, 

information, people, assets, outsource partners and 

other resources that support them, 

2)  systematically analyse related risks, 

3)  evaluate which disruption related risks require 

treatment, 
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4)  identify treatments commensurate with business 

continuity objectives and organisation's risk appetite.  

The organisation should be aware that certain financial 

or governmental obligations require the communication of 

relevant risks at varying levels of details. The organisation 

should also conduct evaluations of its business continuity 

procedures and capabilities in order to ensure their 

continuing suitability, adequacy and effectiveness. These 

evaluations are expected to be undertaken through periodic 

reviews, exercising, testing, post-incident reporting and 

performance analyses. Significant changes arising should be 

reflected in the procedure(s) in a timely manner [6].  

 

2.2.2. Information security management  
The standards of ISO 27000 series are still in 

development process. Their objective is to describe how to 

create in an organisation effective information security 

management system (ISMS). As it is known all kinds of 

information hold and processed in organizations are 

subjected to threats of attacks, errors, hazardous event (e.g. 

flood, fire, etc.). Thus, each kind of information should be 

characterized by a degree of vulnerability inherent in its 

storage, transmission and no authorized use.  

The term information security generally is related to 

information being considered as an asset which has a value 

that requires appropriate protection, for example, against the 

loss of availability, confidentiality, and integrity. Enabling 

accurate and complete information to be available in a timely 

manner to those with an authorized need is a key catalyst for 

business efficiency [8].  

Protecting information assets through defining, 

achieving, maintaining, and improving information security 

effectively is essential to enable an organization to achieve 

its objectives, and maintain and enhance its legal compliance 

and image. These coordinated activities directing the 

implementation of suitable controls and treating 

unacceptable information security risks are basic elements of 

the information security management [8]. 

The ISMS consists of the policies, procedures, 

guidelines, resources and activities, collectively managed by 

an organization to protect its information assets. It enables to 

introduce an approach for establishing, implementing, 

operating, monitoring, reviewing, maintaining and 

improving information security to achieve business 

objectives, and is based upon a periodic evaluation of risks 

regarding defined organization’s risk acceptance criteria. 

The standard ISO/IEC 27005 (Information security risk 

management) provides guidelines on implementing the 

process oriented risk management to assist in implementing 

the information security management requirements specified 

in ISO/IEC 27001. 

 

2.2.3. Integrated management including the quality, 
environmental and occupational safety aspects 

The health and occupational safety (H&OS) 

management is nowadays significant challenge not only in 

the industrial hazardous plants. An integrated management 

system in a company is often designed taking into account 

requirements specified in international standards: ISO 9001 

(quality management system), ISO 14001 (environmental 

management system), OHSAS 18001 (occupational health 

and safety assessment) and recently also ISO 45001 

(occupational health and safety management system).  

The OHSAS 18001 was designed to help organizations 

in implementing a framework that identifies and controls the 

health and occupational safety risks for reducing potential 

accidents. It aids also legislative compliance and improves 

overall performance within an organization. The standard 

describes how to develop and implement a policy with the 

right objectives for organizations of all types and sizes, 

covering geographical, cultural and social conditions.  

New standard ISO 45001 is aimed at supporting areas 

of management for ensuring better compatibility and 

governance, making more effective implementations within 

an organization wishing to:  

a)  establish and implement an internationally recognized 

occupational health and safety management system to 

reduce risks to personnel and other relevant parties,  

b)  maintain and constantly improve their health and safety 

performance, and  

c)  keep all operations in line with their stated health and 

safety policies in relation to internationally recognized 

standard.  

This standard seems to be beneficial for small, medium 

and large organizations in any sector. It can set the 

benchmark for their health and safety governance, policies 

and practices across different geographical areas, countries, 

cultures and jurisdictions. Its purpose is also to promote 

better communication on shared issues, principles and best 

available practice in global trade.  

 

3. CONTROL SYSTEMS FOR REDUCING RISKS 

 

3.1. Reference model 

A reference model selected describes a generic view of 

an integrated manufacturing or production system, expressed 

as a series of logical levels [3]. The reference model based 

on the ISA99 series of standards is shown in Figure 2. This 

model is derived from a general model used in ANSI/ISA-

95.00.01-2000, Enterprise-Control System Integration in 

which following levels are distinguished: 

Level 0 – Technological processes. It includes the 

physical process and basic equipment: sensors and actuators 

directly connected to the process and process equipment, 

named often as equipment under control (EUC).  
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Fig. 2. Reference model for the operational management and 

control of production system (based on [3]) 

 

Level 1 – Basic control and local safety & security 

related protections. This level includes continuous control, 
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sequence control, batch control, and discrete control. The 

control and protection algorithms are implemented using 

programmable logic controllers (PLCs), that monitor the 

process and should return the process to a safe state if it 

exceeds defined limits. This level includes also systems that 

diagnose the processes and devices, and alert operators of 

impending unsafe conditions to undertake actions according 

to procedures using human-machine interface (HMI).  

Level 2 – Supervisory control. This level includes the 

functions of monitoring and controlling the physical process 

using distributed control system (DCS) and supervisory 

control and data acquisition (SCADA) software. There are 

typically multiple production areas in industrial plants and 

this level include: operator human-system interface (HSI), 

operator alarms, supervisory control functions and gathering 

the process and equipment operation history data.  

Level 3 – Management of operations. This level 

includes engineering aspects of operation and management 

using implemented manufacturing execution system (MES).  

Level 4 – Enterprise business systems. This level is 

characterized by business planning and related activities, 

including logistics, using for instance an enterprise resource 

planning (ERP) system to manage and coordinate effectively 

business and engineering processes.  

 

3.2. Functional safety management using the control and 

protection systems 

The functional safety is a part of general safety, which 

depends on proper functioning (as designed) of the 

programmable control and protection systems. The concept 

of functional safety in life cycle was formulated in the 

international standard IEC 61508 [9]. It includes defining, 

for given hazardous installation, a set of safety functions 

(SFs) that are implemented using the electric, electronic and 

programmable electronic (E/E/PE) systems, or so called in 

the process industry sector, the safety instrumented systems 

(SIS) [10]. The subsystems of these systems belong to the 

levels: 1 and partly 2 (the alarm system) shown in Figure 2, 

and the field devices, i.e. sensors and actuators - equipment 

under control (EUC) are situated at level 0. 

Two different requirements have to be specified to 

ensure appropriate functional safety solutions [5]:  

- the requirements imposed on the performance of SFs, 

- the safety integrity requirements (the probability that 

the safety functions will be performed in a satisfactory 

manner within a specified time). 

The requirements concerning performance of safety 

functions are determined regarding hazards identified and 

distinguished potential accident scenarios, while the safety 

integrity level (SIL) requirements stem from the results of 

the risk assessment taking into account some specified risk 

criteria [5]. The SIL of given SF is expressed by a natural 

number from 1 to 4 and it is related to the necessary risk 

reduction. The allocation of safety requirements to the safety 

functions using the E/E/PE systems, and other safety-related 

systems or external risk reduction facilities is shown in 

Figure 3. The E/E/PE system or SIS consist of subsystems to 

be designed regarding a hardware fault tolerance (HFT) 

related to the configuration KxooNx, e.g. HFT is 1 for 2oo3.  

For the safety functions to be implemented using the 

E/E/PE system or SIS two types of interval probabilistic 

criteria are defined in IEC 61508, specified in Table 1, for 

two modes of operation:  

-  the average probability of failure PFDavg of given 

safety function on demand for the system operating in 

a low demand mode; or 

-  the probability of a dangerous failure per hour PFH 

for a high demand or continuous mode of operation. 
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Fig. 3. Allocation of requirements for the safety functions and 

implementing them safety-related systems  

 
Table 1. Safety integrity levels and probabilistic criteria assigned 

for safety functions operating in low demand mode or 

high/continuous mode 

 

SIL PFDavg PFH [h
-1

] 

4 [ 10
-5

, 10
-4

 ) [ 10
-9

, 10
-8

 ) 

3 [ 10
-4

, 10
-3

 ) [ 10
-8

, 10
-7

 ) 

2 [ 10
-3

, 10
-2

 ) [ 10
-7

, 10
-6

 ) 

1 [ 10
-2

, 10
-1

 ) [ 10
-6

, 10
-5

 ) 

 

The E/E/PE system or SIS has a typical configuration 

shown in Figure 4. It consists of three subsystems, generally 

of KooN configuration, as follows:  

A.  Input devices including sensors, transducers, etc.,  

B.  Logic device, e.g. safety PLC with its input and output 

modules, 

C.  Actuators and equipment under control (EUC), and 

other final devices, e.g. light indicators.  
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C. Actuators 

KCooNC 
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supply 
 

 

Fig. 4. Typical configuration of the E/E/PE system or SIS for 

implementing safety functions 

 

Figure 5 illustrates the concept of risk reduction. The 

model adapted assumes that [5]: 

–  there is certain configuration of equipment under 

control (EUC) and its control/protection system; 

–  there are associated human factor issues; 
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–  the protection comprises the E/E/PE system or SIS, and 

there can be other safety measures for reducing risks. 

Thus, a risk model for a specific application has to be 

developed taking into account the specific manner in which 

the necessary risk reduction is being achieved by the E/E/PE 

implementing given SF regarding other risk reduction 

measures. The risk measures indicated in Figure 5 are as 

follows: 

– the EUC risk Rnp - the risk existing for specified 

hazardous event (no designated safety protective 

features are considered), 

– the tolerable risk Rt - the risk which can be presumably 

accepted regarding the expert opinion based on current 

societal values, and 

– the residual risk Rr - remaining risk for specified 

hazardous events after the risk reduction. 
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Fig. 5. Risk reduction for low demand mode of operation 

 

The risk measure Rnp can be evaluated using the 

formula as follows 

  CFR
npnp

=  (2) 

 

where: Fnp is the frequency of a hazardous event (without 

considering protection), i.e. the demand rate on the safety-

related system [a
-1

]; and C denotes a consequence of this 

hazardous event (in units of a consequence).  

For this operation mode the required average 

probability of protection system failure on demand 
r

avg
PFD  

can be calculated, assuming C = const, from the formula 

 

  
nptnpt

r

avg
FFRRPFD // =≤  (3) 

 

Knowing the value of 
r

avg
PFD the required SIL for SF 

of interest, implemented using the E/E/PE system, is to be 

determined regarding relevant criteria interval in the second 

column of Table 1. For instance, if 
r

avg
PFD  = 3x10

-4
, then 

from this table the level of SIL3 is determined for random 

failure of hardware [5, 9]. Requirements concerning the SIL 

for software of E/E/PE system or SIS, implementing given 

SF are specified in part 3 of IEC 61508 [9]. 

Having required SIL for given SF, some architectures 

of the E/E/PE system or SIS (see Fig. 4) are considered. For 

each architecture the 
Sys

avg
PFD  is calculated using developed 

probabilistic model, to meet relevant interval criterion 

specified in Table 1 (preferably 
r

avg

Sys

avg
PFDPFD ≤ ).  

For the low demand mode the average probability of 

failure on demand of the E/E/E system can be calculated 

from following formula [5] 
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C

C

avgB
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where: TA, TB and
 
TC denote the testing intervals to discover 

danger failures respectively for subsystems A, B, and C (see 

Figure 4) having relevant KooN configuration. 

The probabilistic model for consecutive subsystems is 

to be built with regard to the reliability data for hardware 

elements and some parameters concerning common cause 

failures (CCF). In some cases potential human errors are to 

be considered, within relevant method of human reliability 

analysis (HRA) to calculate, with regard to human factors, 

the human error probability (HEP) [5].  

In case of finding alternative architectures that meet the 

criterion for 
Sys

avg
PFD , some additional aspects are to be 

considered in selection of final architecture, for instance: 

costs, available diagnostics, programming requirements, 

experience in using similar solutions, testing requirements, 

training required, etc.  
 

3.3. Functional safety and information security 

management in distributed control systems 

One of the approaches to be proposed for security 

assessment and management within computerized control 

systems might be based on the series of standards ISO/IEC 

62443 [3]. The objective was to develop a comprehensive set 

of cybersecurity standards for designing the industrial 

automation and control systems (IACS), also those for 

implementing within the critical infrastructure (CI) [3]. 

The assessment of security levels (SLs) is based in 

these standards on seven foundational requirements (FRs):  

FR 1 - Identification and authentication control (IAC), 

FR 2 - Use control (UC), 

FR 3 - System integrity (SI), 

FR 4 - Data confidentiality (DC), 

FR 5 - Restricted data flow (RDF), 

FR 6 - Timely response to events (TRE), and 

FR 7 - Resource availability (RA). 

Instead of compressing SLs down to a single number, it 

was proposed to apply a vector of SLs that uses the seven 

FRs specified above. Such vector allows definable 

separations between SLs for the different FRs [3]. 

Thus, a vector is to be used to describe the security 

requirements for a zone, conduit, component, or system 

instead of a single number. This vector may contain either 

a specific SL requirement or a zero value for each of the 

foundational requirements. General format of the security 

assurance level (SAL) description is as follows [3]: 

 

    SL-?([FR,]domain) = {AC UC DI DC RDF TRE RA}   (5) 

 

where:  

SL-? = (Required) the SL type, and the possible formats are: 

SL-T = Target SAL, SL-A = Achieved SAL, and SL-C 

= Capabilities SAL, 

[FR,] = (optional) field indicating the FR that the SL value 

applies; FRs can be written out in abbreviated form 

instead of numerical form for better readability, 
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domain = (required) is the applicable domain that the SL 

applies; in the standards development process, this may 

be procedure, system or component - when applying 

the SL to a system, it may be for instance: Zone A, 

Pumping Station, Engineering Workstation, etc. 

Some examples according to the standard [3]: 

(a) SL-T(Control System Zone) = {2 2 0 1 3 1 3}, 

(b) SL-C(Engineering Workstation) = {3 3 2 3 0 0 1}, 

(c) SL-C(RA, Safety PLC) = {4}. 

In the example (c) only the RA component is specified, 

of a 7-dimension SL-C. If achieved SAL < target SAL, some 

additional countermeasures are requested.  

In Table 2 a risk matrix is proposed for combining the 

functional safety SIL-related requirements and the 

information security SAL-related requirements for four 

categories of criticality of consequences, four categories of 

probability, and four categories of risk: very high risk 

(VHR), high risk (HR), medium risk (MR), and low risk 

(LR). As it can be seen the level of SAL should be at least as 

high as SIL level, otherwise achieving SIL for given safety 

function (SF) could not be guaranteed.  

 
Table 2. Risk matrix consisting of requirements for functional 

safety and information security for distinguished risk categories.  

 

 

The countermeasures to apply for increasing SAL include: 

-  technical measures (antivirus, antispyware, firewalls, 

encryption, virtual private networks - VPN, passwords, 

authentication systems, access control, intrusion 

detection and prevention, network segmentation, etc.), 

- security management (rights management, patch 

management for system & application, security 

incident management, training, etc.).  

One of countermeasures to be considered is 

a demilitarized zone (DMZ) that aims to enforce the control 

network's policy for external information exchange and to 

provide external, untrusted sources with restricted access to 

releasable information while shielding the control network 

from outside attacks [2, 3].  

 

4. CONCLUSIONS  

 

In this article an approach is proposed how to integrate 

the functional safety concept with information security 

aspects in the design and management in operation of the 

industrial automation and control systems. The requirements 

concerning safety functions are expressed by the safety 

integrity level (SIL), and requirements referring to the 

information security are defined by the security assurance 

level (SAL) introduced in relevant standards. These levels 

are determined in risks evaluation processes and are verified 

for technical and organisational solutions considered.  
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AKTUALNE KWESTIE ANALIZY I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  

W SYSTEMACH TECHNICZNYCH 
 

Zajmowanie się niezawodnością i bezpieczeństwem obiektów przemysłowych wysokiego ryzyka wymaga 

uwzględnienia stosownej wiedzy interdyscyplinarnej i podejść opartych na tzw. dobrych praktykach inżynierskich, również 

tych, zawartych w międzynarodowych normach i poradnikach. W artykule zaproponowano podejście jak integrować 

koncepcję bezpieczeństwa funkcjonalnego z aspektami ochrony informacji w projektowaniu i zarządzaniu przemysłowej 

automatyki i systemów sterowania w procesie eksploatacji instalacji.  

 

Słowa kluczowe: analiza ryzyka, systemy techniczne, zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo funkcjonalne, ochrona 

informacji. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono projekt układu regulacji 

poziomu wody w zespole zbiorników o swobodnym wypływie, 

który w swej strukturze wykorzystuje nieliniowe modele 

obiektu: neuronowy i model niskiego rzędu uwzględniający 

zależność stałych czasowych od wartości wielkości regulowanej. 

Tak przyjęta struktura pozwala realizować sterowanie w 

układzie otwartym z możliwością korekty wartości zadanej przy 

wystąpieniu zakłóceń na wejściu lub wyjściu obiektu.   

 

Słowa kluczowe: Sterowanie bazujące na modelu, sterowanie 

nieliniowe. 
 

1. WPROWADZENIE 

 

Wiele układów sterowania wykorzystuje w swej 

strukturze modele obiektów regulacji. Jeżeli obiekt jest 

niestacjonarny, model może być modyfikowany w trakcie 

pracy układu regulacji, co pozwala na wprowadzanie 

korekty w algorytmie sterowania, stosownie do bieżących 

zmian  w dynamice procesu. Wówczas dla potrzeb 

syntezy adaptacyjnego układu regulacji wymagana jest 

procedura identyfikacji modelu obiektu. Szczególne 

trudności przysparza sterowanie obiektami silnie 

nieliniowymi. Do takich zaliczyć można rozpatrywany w 

tym artykule układ zbiorników swobodno-wypływowych. 

W ostatnich kilku dekadach opracowanych zostało wiele 

technik, które z powodzeniem stosowane są w 

nieliniowych układach regulacji np. sterowanie 

predykcyjne, ślizgowe etc. Zdolności takie posiada 

również regulator z modelem wewnętrznym. Jego 

skuteczność zależy jednak od dokładności 

wykorzystywanego modelu. Może to być zarówno model 

analogowy jak i dyskretny. Zagadnieniom wykorzystania 

sieci neuronowych w regulacji z modelem wewnętrznym 

poświęcona była praca Diasa, Antunesa oraz Moty [3]. 

Dotyczyła one jednak sterowania obiektami liniowymi.   

2. OPIS MATEMATYCZNY  OBIEKTU 

Rozważmy obiekt będący kaskadą dwóch 

zbiorników o kształcie stożka odwróconego 

wierzchołkiem w dół ze sterowanym dopływem Qo(t) do 

zbiornika górnego i swobodnym odpływie do zbiornika 

dolnego a następnie do pewnego zbiornika zewnętrznego. 

W obiekcie tym regulowany ma być poziom cieczy w 

zbiorniku dolnym h2(t). Wpływ na tę wielkość zapewnić 

może sterowanie dopływem cieczy zasilającej zbiornik 

górny a właściwie napięcie zasilania pompy u(t), która tłoczy 

wymaganą objętość cieczy w czasie. 

 

Rys. 1. Schemat kaskady zbiorników swobodno-wypływowych 

 

Załóżmy, że w chwili początkowej objętość cieczy w 

zbiorniku górnym wynosi V1(0)=V10. Przepływ cieczy między 

zbiornikami poprzez zwężkę przy założeniu braku tarcia i że  

dopływ cieczy z pompy zasilającej równy jest zero Qo=0, 

wyznaczyć można odwołując się do bilansu energii. Ubytek 

energii potencjalnej spowodowany spadkiem poziomu wody w 

zbiorniku zmienia się w przyrost energii kinetycznej 

cząsteczek wody będących w ruchu przy wypływie przez 

krótką rurkę stanowiącą ujście zbiornika. Ich prędkość v=∆l/∆t 

po przyrównaniu zmian energii potencjalnej i kinetycznej  

określić można jako 

12gh
t

l =
∆
∆                                  (1) 

         h1 – wysokość cieczy w górnym zbiorniku 

Szybkość zmian objętości cieczy w zbiorniku będzie wówczas 

równa swobodnemu wypływowi cieczy Q1  

)(1
1 tQ

dt

dV −=                                 (2) 

Po uwzględnieniu oporów rurki o powierzchni przekroju f0 

wypływ ten będzie równy  

1001 2)( ghftQ µ=                             (3) 

gdzie µ0 współczynnik przepływu,  

          g - przyśpieszenie ziemskie. 
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Szybkość zmian objętości cieczy w zbiorniku zależy od 

poziomu cieczy h1  i zmian wysokości słupa  cieczy dh1 w 

czasie dt 

dt

dh
F

dt

dh

dh

dV

dt

dV 1
1

1

1

11 ⋅=⋅=                         (4) 

W zbiorniku o kształcie stożka, po uwzględnieniu wzoru 

na powierzchnię lustra wody F1  wyrazić ją można przy 

pomocy zależności 

dt

dhd

dt

dV 1

2

11

4
⋅= π                                (5) 

Jeżeli znane są wymiary zbiornika, to zależność pomiędzy 

elementarną zmianą objętości cieczy a elementarną 

zmianą jej wysokości po przekształceniu (5) wyrazić 

można następująco 

1

2

12

1

2

1
1

4
dhh

H

D
dV

π=                               (6) 

Bilans mas przy założeniu nieściśliwości przepływającej 

cieczy zastąpić można bilansem objętości. Dla zbiornika 

górnego przybierze on postać 

dttQtQdV )]()([ 101 −=                            (7) 

Po podstawieniu do tej zależności (6) oraz (3) otrzymamy 

1

2

12

1

2

1

4
dhh

H

Dπ = dtghfQ )2( 1000 µ−               (8) 

gdzie Qo – dopływ cieczy do zbiornika górnego  

 

Postępując podobnie uzyskamy równanie opisujące 

dynamikę dolnego zbiornika,   

)()( 21
2 tQtQ

dt

dV −=                                (9) 

gdzie Q2-  wypływ z dolnego zbiornika 

które po uwzględnieniu zależności na wypływy 

przybierze postać 

2

2

22

2

2

2
200100

4
)22( dhh

H

D
dtghfghf

πµµ =−         (10) 

3.1. Pompa 

Sterowanie obiektem realizowane jest przy pomocy 

niewielkiej pompy VIP (Voltage Immersion Pump) 

używanej do wyposażenia przyczep kempingowych o 

mocy 20 W, zasilanej napięciem 0-12 V. Zasysa ona 

wodę ze zbiornika wyrównawczego i transportuje do 

zbiornika górnego z wydajnością do 16 l/min. 

Maksymalna wysokość podnoszenia  wody wynosi 6 m.  

Sterowanie wydatkiem pompy odbywa się poprzez człon 

korekcyjny ze wzmacniaczem i moduł PWM (ang. Pulse 

Widht Modulation) generujący drgania prostokątne o 

zmiennym współczynniku wypełnienia i napięciu 12 V. 

Umożliwia on płynną zmianę napięcia skutecznego 

podawanego na zaciski silnika napędzającego pompę.    

 

Rys. 3. Charakterystyka pompy  Qo=f(u) 

3. SFORMUŁOWANIE  PROBLEMU 

 

Zadaniem układu regulacji w rozpatrywanym obiekcie 

jest utrzymywanie wysokości wody w dolnym zbiorniku  na 

zadanym poziomie. Wartość zadana może zmieniać się w 

czasie. Rozpatrywany obiekt regulacji jest nieliniowy. W 

zależności od poziomu cieczy w zbiornikach zmieniają się 

jego własności statyczne jak i dynamiczne dlatego też 

spełnienie warunku uniknięcia przeregulowania  przy 

minimum czasu regulacji wymaga adaptacji układu regulacji 

do zmieniających się warunków pracy. W celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości regulacji poziomu wody w szerokim 

zakresie zmian wartości zadanej sięgnięto po układ regulacji 

wykorzystujący model obiektu. Gdy model obiektu utworzony 

jest przy zastosowaniu linearyzacji lokalnej wokół wybranego 

punktu pracy, to może on być dokładny tylko w bliskim 

otoczeniu tego punktu. Gdy punkt pracy ulegnie zmianie, to 

efekt nieliniowości nie może być odtworzony przy użyciu  

takiego modelu, co pogarsza jakość regulacji a także w 

skrajnych przypadkach prowadzić może do utraty stabilności  

układu. Model taki powinien być uaktualniony i dostosowany 

do zmiany punktu pracy albo być na tyle elastyczny, że będzie 

w stanie z wystarczającą dokładnością odtwarzać własności 

obiektu w szerokim zakresie pracy układu. Przy opracowaniu 

proponowanego układu regulacji sięgnięto po drugie 

rozwiązanie: skonstruowany został nieliniowy odwrotny model 

obiektu, który może być wykorzystany jako integralna część 

regulatora, a tym samym  umożliwić śledzenie zmian  wartości 

zadanej przy zachowaniu wysokiej jakości sterowania.   
 

4. SYNTEZA REGULATORA 
 

W literaturze naukowej znaleźć można inne prace 

poświęcone zagadnieniu regulacji poziomu wody w układzie 

2-3 zbiorników prostopadłościennych ułożonych w kaskadę.  

Na tego typu obiekcie testowane były różne metody 

sterowania. W pracach poświęconych temu problemowi 

znaleźć można wyniki badań nad wykorzystaniem do regulacji 

poziomu wody sterowania rozmytego PID [6], regulatora stanu 

[5], wieloobszarowego układu regulacji PI a także regulatora 

neuronowego [6], który skonstruowany został jako 

równoważnik regulatora rozmytego PID na bazie radialnych 

funkcji bazowych RBF. W tej pracy na potrzeby sterowania 

opisanym procesem zaprojektowany został regulator, który w 

swej strukturze wykorzystuje model obiektu. Poglądowy 

schemat tego układu przedstawiony jest na rysunku 6.  

 

 

Rys. 2. Schemat blokowy układu regulacji 

Koncepcja  układu regulacji z modelem będącym częścią 

regulatora (ang. IMC) przedstawiona została przez Morariego i 

Zafiriou [1]. Regulator z modelem wewnętrznym 

skonstruowany został na potrzeby sterowania stabilnymi 

obiektami liniowymi. Składa się on z dwóch części: regulatora 

projektowanego do sterowania w układzie otwartym oraz 

korektora uchybu, jaki powstaje między efektem sterowania 

obiektem i modelem. Taka struktura regulacji pozwala łączyć 

zalety sterowania w układzie otwartym przy jednoczesnym 
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kompensowaniu niedogodności tego sterowania, jakimi są 

wpływ zakłóceń oraz niedokładność modelowa.  

Transmitancja projektowa regulatora układu otwartego  

powinna spełniać warunek 

 )()()( sMsFsG odwro =                                  (11) 

gdzie    Modw(s) – model odwrotny obiektu  

F(s)  transmitancją filtra, który sprawi, że Gro(s)  będzie   

właściwą 

Jeżeli wymagane jest, aby proces sterowania w układzie 

otwartym  był aperiodyczny, to powinna mieć ona 

następującą  postać: 

                            
n

f sT
sF

)1(

1
)(

+
=                                (12) 

gdzie    Tf - stała czasowa filtru   

             n  - liczba całkowita, będąca różnicą między rzędem       

                    mianownika i licznika modelu   

Jak widać z zależności (9) transmitancja układu 

otwartego w przypadku idealnego  modelu odwrotnego 

pokrywać się będzie z przyjętą transmitancją  filtru.  

Gdyby obiekt był liniowy, minimalnofazowy to 

wyznaczenie transmitancji regulatora metodą syntezy 

bezpośredniej na podstawie zależności (9) nie byłoby 

trudne. Jednak dla obiektu nieliniowego dla potrzeb 

uzyskania właściwego algorytmu sterowania wymagana 

jest inna struktura włączenia modelu obiektu jako 

integralnej części regulatora. Opisana została ona przez 

Changa [2]. 

Odwrotność transmitancji regulatora  jest równa 

)(

)(

)(

)(
)(

1

sF

sM

su

se
sG

r

ro ==−                           (13) 

Jeżeli transmitancja Gro(s) jest właściwa, to jej 

odwrotność jest również właściwa i może być rozłożona 

na dwie składowe: stałą  q0  oraz transmitancję ściśle  

właściwą 

)()(
1

0

1
sGqsG roro

−− +=                            (14) 

Zależność na transmitancję regulatora projektowanego 

jako regulator w układzie otwartym  (9) po odwróceniu 

lewej i prawej strony równania  (12) można teraz 

przedstawić jako    

)(
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1
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sG
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Odpowiada ona transmitancji zastępczej układu z 

ujemnym sprzężeniem zwrotn 

Wyrażenie                )(lim
1

0 sGq ro
s

−

∞→
=                            (16) 

reprezentuje wzmocnienie przy wysokich 

częstotliwościach sygnału, natomiast z przekształcenia 

(12) po uwzględnieniu (11) otrzymamy, że  

0

1

)(

)(
)( q

sF

sM
sGro −=−                          (17) 

Po podstawieniu tej zależności do (8) otrzymujemy 

wymaganą transmitancję regulatora, która zależy od 

modelu obiektu. Zatem regulator może osiągnąć 

transmitancję (9) dzięki zastosowaniu struktury 

sprzężenia zwrotnego, co  pozwala uniknąć konieczności 

tworzenia modelu odwrotnego obiektu, co w przypadków 

obiektów zawierających nieliniowości stanowić może duże 

uproszczenie.     

 

4.1. Zlinearyzowany model obiektu  

Równania opisujące rozpatrywany proces są nieliniowe. 

Jedną z cech regulatora IMC jest jego odporność na niewielkie 

nieliniowości obiektu . Jeżeli znany jest punkt pracy układu, 

można sporządzić dla tego punktu zlinearyzowany model 

procesu. Oznaczając małe różnice poziomu cieczy wokół 

danego punktu pracy odpowiednio  w zbiorniku górnym i 

dolnym  jako 

∆h1 = h1– h10     ∆h2 = h2– h20               (18) 

otrzymamy  

0
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20201010221 =∆+∆−∆= hh
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&& πµµ (19) 
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Po rozwinięciu ich w szereg Taylora i odrzuceniu wszystkich 

składników nieliniowych oraz pochodnych wyższego rzędu 

otrzymamy dla rozpatrywanego punktu pracy  następujące 

zlinearyzowane  zależności  

)()(
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11
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1 tukth
Tdt

dh ∆+∆−=                       (21) 
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dh ∆−∆=                      (22) 

Stałe czasowe T1,T2 zależą od kształtu i wymiarów 

zbiorników. Po dokonaniu przekształcenia Laplace’a równań 

(21,22) otrzymamy transmitancje operatorowe przedstawiające 

dynamikę zbiornika górnego Gzg(s) oraz dolnego Gzd(s) wokół 

wybranego punktu pracy 
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gdzie k1 współczynnik wzmocnienia uwzględniający również 

charakterystykę pompy, k2 = T2/T1. 

 

4.2. Model neuronowy   

Aby uzyskać lepsze odwzorowanie zachowania obiektu 

w szerokim zakresie zmian warunków pracy do utworzenia 

modelu wykorzystano sztuczną sieć neuronową. Sieć użyta w 

tej pracy składa się z trzech warstw: warstwy wejściowej, 

ukrytej oraz wyjściowej. Utworzony w ten sposób model 

neuronowy nie jest modyfikowany w trakcie pracy układu 

regulacji. 
 

 
 

Rys. 4. Struktura sieci neuronowej z propagacją wsteczną błędu 

W modelu tym przetwarzany jest sygnał wejściowy, 

będący sygnałem sterującym regulatora, stosownie do 

istniejących połączeń skrośnych między węzłami oraz 

ustalonych współczynników wag. Współczynniki te dostrajane 
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są w trakcie procesu uczenia przy pomocy metody 

wykorzystującej wsteczną propagacją błędu tak, aby 

zminimalizować sumę kwadratów błędu pomiędzy 

sygnałem wyjściowym sieci a sygnałem odniesienia, 

którym jest poziom cieczy w dolnym zbiorniku. Wyjście  

warstwy końcowej wyznaczane jest na podstawie 

poniższej zależności:   

∑ +=
i

j

jijij ownet θ                                (24) 

gdzie:  wji  wagi między warstwą ukrytą j a warstwą wejść  i.   

           Θj ,oi -wyjścia warstwy wejściowej oraz ukrytej .  
 

Dzięki zastosowaniu algorytmu propagacji wstecznej 

współczynniki wagowe  dostrajane są tak, aby 

zminimalizować wartość błędu średniokwadratowego 

∑
−

−=
outputj

pjpjp otE 2)(
2

1                               (25) 

gdzie tpj  jest żądanym wyjściem a opj aktualną wartością 

sygnału wyjściowego.   

∑
+−+=

j
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pj
jpjjieo )1(/1

θ                             (26) 

Uchyb każdego węzła określa się z zależności  

)1)(( pjpjpjpjpj ooto −−=δ                           (27) 

Uchyb warstwy ukrytej  przekazywany jest wstecz  

∑−=
k

kjpkjpjpj woo δδ )1(                              (28) 

Przyrosty każdego ze współczynników wag są 

wyznaczane w oparciu o tzw. metodę delta przy 

zastosowaniu następującego algorytmu  

)())1( twotw jippjpijip ∆+=+∆ βδα                (29) 

gdzie  α  współczynnikiem szybkości uczenia ( większy od 0.01)  

β - oznacza efekt poprzedniej zmiany wagi w bieżącym kierunku 

Model neuronowy obiektu wraz z urządzeniem 

wykonawczym i korektorem strefy nieczułości pompy 

utworzony został przy wykorzystaniu Neural Network 

Toolbox w oparciu o zestaw danych pomiarowych 

sygnału sterującego i wielkości regulowanej. Jest to tzw. 

model predykcyjny służący do prognozowania wartości 

następnych próbek sygnału wyjściowego modelowanego 

obiektu. W warstwie wejściowej wykorzystano 2 neurony 

a w warstwie pośredniej 10.  Do obliczania wartości 

współczynników wag warstwy pośredniej zastosowana 

została sigmoidalna funkcja aktywacji  Z uwagi na to iż 

punkt odniesienia modelu NARX jest uaktualniany na 

bieżąco na podstawie kolejnych próbek pomiarowych 

wyjścia umożliwia on dość dokładne odtwarzanie 

zachowania obiektu a tym samym na wprowadzanie  do 

wartości zadanej odpowiedniej korekty, uwzględniającej  

wpływ zakłóceń.   

4.3. Model odwrotny  

Przy projektowaniu proponowanego regulatora nie 

sięgnięto po odwrotny model neuronowy, gdyż struktura 

neuronowego sterowania bezpośredniego nie jest 

wystarczająco odporna. Do syntezy regulatora układu 

otwartego wykorzystany został model o parametrach 

zależnych od bieżącej wartości wielkości wyjściowej, 

którego odwrotność uzyskano przy zastosowaniu  

struktury z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Metoda ta 

opisana została na początku rozdziału 4. Pozwala ona na 

łatwiejsze modelowanie nieliniowości  modelu odwrotnego w 

tym uwzględnienie charakterystyk nasycenia.   

 Model liniowy rozpatrywanego układu dwóch 

zbiorników w wybranym punkcie pracy wyrazić można przy 

pomocy następującej transmitancji Laplace’a  
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gdzie  wzmocnienie wypadkowe   k = k1*k2. 

Odwrotność transmitancji regulatora układu otwartego będzie 

wówczas równa  
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Stosownie do (14) przedstawić ją można w postaci wartości 

stałej oraz transmitancji ściśle właściwej 
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gdzie:  
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Czynnik stały transmitancji Gro
-1 jest zatem równy 
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4.4. Identyfikacja modelu o zmiennych parametrach 

Można wykazać [3], że dla struktury IMC prawidłowe 

dopasowanie modelu i modelu  odwrotnego jest wystarczające, 

aby w tym układzie zapewnić dobre sterowanie  oraz 

zredukować wpływ zakłóceń.  

Nie zawsze model matematyczny obiektu może zostać 

sporządzony z odpowiednio dużą dokładnością. Wynikać to 

może nie tylko z niedoskonałości opisu matematycznego ale 

również odstępstw od założonych kształtów i błędów 

pomiarowych. Alternatywą dla niego może być model 

sporządzony na podstawie eksperymentów identyfikacyjnych 

polegających na pomiarze w wybranych punktach pracy 

charakterystyki statycznej h2=f(u) oraz zależności 

odzwierciedlających zmiany stałych czasowych inercji modelu 

w funkcji poziomu cieczy w danym zbiorniku T1=f1(h1)  

T2=f2(h2). Ogólnie  przedstawić je można w postaci 

wielomianu potęgowego  

2,1)(
0

==∑
=

jhahT
i

j

n

i

jijj

                  (34) 

którego współczynniki wyznaczane są przy zastosowaniu 

metody najmniejszych kwadratów. W przypadku 

rozpatrywanego obiektu przyjęto zależność wynikającą z opisu 

matematycznego, że  

     2,100064.0)(
2/5 =⋅= jhhT jjj

                (35) 

Zależność pomiędzy napięciem sterującym a  wielkością 

regulowaną w stanie ustalonym przedstawiona została na 

rysunku 5. 
 

 
 

Rys. 5. Charakterystyka statyczna układu zbiorników h2=f(u) 
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Model obiektu wraz z odwrotnością transmitancji 

filtra, który jest niezbędny przy konstrukcji regulatora, 

utworzony został w oparciu o zależność (31), przy czym 

występujące w niej parametry T1,T2,Tf1,Tf2 oraz k są 

zmienne i zależą od poziomu cieczy w danym zbiorniku. 

Istotne znaczenie dla zdolności układu do kompensacji 

uchybu ustalonego  do zera ma zgodność charakterystyk 

statycznych modelu włączanego równolegle do obiektu 

oraz modelu ze sprzężenia zwrotnego regulatora.  

Porównanie odpowiedzi modelu  i obiektu na sygnał 

wejściowy  zmienny w czasie u(t) zawiera rysunek 6.  
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Rys. 6. Przebiegi  wielkości wyjściowej h2=f(u). 

W powiększeniu: 1-obiekt, 2-model, 3-model z ekstrapolatorem 

zerowego rzędu 

 

5. WYNIKI SYMULACJI  
 

5.1. Parametry obiektu 

Układ składa się z dwóch jednakowych zbiorników 

w kształcie stożka odwróconego wierzchołkiem do dołu o 

wysokości H = 0,4 m i maksymalnej średnicy D = 0,2 m  

każdy. Otwory wylotowe mają po 5 mm średnicy. Na 

potrzeby modelowania obiektu  przyjęto dla nich 

współczynnik µ0  równy 0,99. Schemat blokowy 

urządzenia wykonawczego przedstawiono na rysunku 7.  

Pompa została zamodelowana jako człon bezinercyjny 

(rys. 3).  
 

 
 

Rys. 7. Schemat blokowy urządzenia wykonawczego 

Symulacje komputerowe pracy proponowanego 

układu regulacji oraz układu wykorzystującego do 

sterowania regulator PID przeprowadzone zostały z 

wykorzystaniem pakietu oprogramowania Matlab/ 

Simulink. Otrzymane wyniki symulacji zamieszczone 

zostały na rysunkach 8-11. Na rysunku 8 przedstawiony 

został przebieg zmian wysokości cieczy w dolnym 

zbiorniku wywołany zmianami wartości zadanej oraz 

przebieg wielkości sterującej.  
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Rys. 8. Przebiegi wielkości regulowanej h2 =f(t) oraz sygnału 

sterującego u(t)  proponowanym układzie regulacji 
 

Dla porównania na rysunku 9 pokazano przebieg 

wielkości wyjściowej osiągnięty przy wykorzystaniu w 

układzie regulatora PI, którego nastawy dla modelu liniowego 

w punkcie pracy odpowiadającym wartości zadanej h2 = 0,2 m, 

dobrane zostały pod kątem uzyskania przebiegu 

aperiodycznego przy minimum czasu regulacji przy 2% 

przedziale tolerancji.  
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Rys. 9. Przebieg wielkości regulowanej h2 = f(t) oraz sygnału 

sterującego u(t) w  układzie  z regulatorem PI 
 

W punkcie pracy, dla którego nastawy zostały dobrane, 

oba przebiegi jak i uzyskany czas regulacji są do siebie 

zbliżone. Jednak dla innych punktów pracy układ jest 

niedotłumiony lub przetłumiony. Wynika to z przyjętych 

nastaw regulatora PI o strukturze szeregowo-równoległej 

Kp=12, Ti =160.  Zbyt mały sygnał sterujący w pierwszej fazie 

sterowania spowodowany jest małym wzmocnieniem  

proporcjonalnym, co przy dopiero  rosnącym od zera sygnałem 

z członu całkującego skutkuje niskim wydatkiem pompy. 

Jednakże zmiana tych relacji w nastawach doprowadziłaby do 

niestabilności przy wyższych wartościach zadanych.  

Zdolność układu do kompensacji wpływu zakłóceń obu 

układów przedstawia rysunek 10 i 11, na których ukazany jest 

przebieg zmian wysokości cieczy w dolnym zbiorniku przy 

oddziaływaniu zakłóceń takich jak z1(t)  przedstawiających 

dodatkowy dopływ cieczy w zbiorniku górnym oraz z2(t) 

obrazujący nieszczelność zbiornika dolnego, przy czym 

z1(t)=0.03*1(t- 1100)m  a  z2(t)=-0.02*1(t- 2200)m . 

Reakcja układu regulacji na wzrost objętości cieczy w 

zbiorniku górnym (z1) jest niewielka. Wartość zadana zostaje 

nieznacznie skorygowana do poziomu 12,6 cm a wartość 

skuteczna napięcia podawanego na pompę z 3,4 do 3,34 V ale 

wskutek przyspieszonego wypływ wody z górnego jak i z 

dolnego zbiornika  rozstrojenie między obiektem a modelem 

szybko maleje. Reakcja układu z klasycznym  regulatorem PI 

jest wprawdzie wolniejsza ale i większa. Napięcie spada do 

3,25 V, wydatek pompy zmniejsza się do 28,4 cm
3
/s, co 

powoduje szybszy ubytek wody ze zbiornika i chociaż z 

pewnym przeregulowaniem równie szybko kompensuje 

oddziaływanie tego zakłócenia. Natomiast reakcja układu na 

zwiększony wypływu wody jest podobna jak na wzrost 

wartości zadanej i szybkość jego  skompensowania zależy 

przede wszystkim od ustalonej stałej czasowej filtra 
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Rys. 10. Sterowanie układu IMC podczas oddziaływania zakłóceń. 
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Rys. 11. Sterowanie układu PI podczas oddziaływania zakłóceń 
 

6. PODSUMOWANIE 
 

Przedstawiona w  pracy koncepcja układu regulacji 

do sterowania obiektem nieliniowym  bazuje na 

wykorzystaniu regulatora IMC, składającego się z tzw. 

regulatora układu otwartego wraz z członem korygującym  

wartość zadaną poprzez  sprzężenie zwrotne od różnicy 

wyjścia obiektu i modelu. Do syntezy regulatora  

wykorzystano nieliniowy model obiektu wraz z odwrotną 

transmitancją filtra, który zrealizowany został przy 

wykorzystaniu ujemnego sprzężenia zwrotnego. 

Rozstrojenie modelu i obiektu, którego miarą jest różnica 

tych sygnałów, wynikające z niedokładności i 

nieokreśloności modelowej lub oddziaływania zakłóceń 

prowadzi do skorygowania wielkości zadanej a w 

konsekwencji również i sygnału sterującego. Natomiast 

sam uchyb regulacji, rozumiany jako różnica między 

wartością zadaną a wielkością regulowaną, nie wpływa na 

przebieg sterowania. Zaprojektowany układ umożliwia 

zapewnienie odpowiedniej jakości regulacji pod 

warunkiem, że oba modele będą miały jednakową 

charakterystykę statyczną oraz z wystarczającą 

dokładnością oddawać będą zachowanie obiektu. Jeżeli 

zmienna jest inercja układu, to stała czasowa filtra Tf  

musi również podążać za tymi zmianami. Jej wartość 

bowiem istotnie wpływa na przebieg wielkości 

regulowanej. Przedstawiony w artykule układ regulacji 

śledzi ze stałą wydajnością zmiany wartości zadanej w 

szerokim zakresie zmian wielkości sterującej a także 

efektywnie kompensuje wpływ zakłóceń.  

Zaprezentowana powyżej modyfikacja układu regulacji z 

modelem wewnętrznym rozszerzająca jego zastosowanie do 

układów nieliniowych, która  przetestowana została w układzie 

regulacji poziomu cieczy w zespole dwóch  zbiorników 

swobodno-wypływowych może być także stosowana w innych 

w układach nieliniowych o zmiennym punkcie pracy, o ile 

spełnione zostaną  wyżej wymienione warunki. Aby skrócić 

czas regulacji, w miejsce (12) można zastosować filtry 

forsujące szybszą odpowiedź układu.   
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CONTROL SYSTEM OF LIQUID LEVEL USING NEURAL MODEL  

OF NONLINEAR PLANT 

 

The paper presents the concept of a nonlinear control system, which is the liquid level control  system of two tanks It is 

based on the use in controller structure a  non-linear models of the plant:  neural and low-order model takes into account the 

dependence of the time constants and steady state gain of the controlled variable. So adopted structure allows to perform the 

control in an open-loop system with the possibility of setpoint correction under  the influence of  disturbances on the input or 

output of the plant. 
 

Keywords: Model-based control, nonlinear  control systems. 
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Abstract: This paper presents measurement of shielding 

effectiveness for 50Hz electric and magnetic field while using 

different materials (ferromagnetic/diamagnetic), that varies 

between structure (net/solid sheet; open/close shields), intensity of 

EM field (phenomenon of saturation to magnetic materials) and 

frequency spectrum (50Hz field with higher spectrum). Wide-range 

frequency analysis for EM field was also taken into account in 

order to present distortions in measurements, caused by High 

Voltage Impulse Generator. 

 
Keywords: shielding effectiveness; electromagnetic field; 

shielding. 

 

1. INTRODUCTION 
 

During work, electrical power devices produces 

electromagnetic (EM) field around their structures [1,2]. 

Intensity of EM field is determined by values of the current 

and voltage of the source, field level in particular places may 

exceed permitted level exposing human body to risk. On the 

other hand, electronic and scientific devices such as electron 

microscope are highly vulnerable to external EM field which 

may disrupt proper work. That forces designers to attenuate 

EM field for which basic method is shielding [1-4]. 

 

1.1. Shielding effectiveness 
Effectiveness of used shielding is determined by three 

coefficients: absorption coefficient A reflection coefficient B 

and multiple reflection coefficient C (fig. 1). Shielding 

coefficient Ks is related to ratio of electric and magnetic field 

intensity measured with and without shielding [1]. 

Shielding effectiveness may calculated in diversified 

ways, considering shielding parameters: 
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To use relation (1), knowledge of cofactors as: material 

thickness d, electrical conductivity of shielding material σ, 

magnetic permeability of shielding material μ, frequency f, 

depth of wave penetration δ, is required [1]. 

The multiple reflection factor C can be neglected if 

absorption factor A is higher than 9 dB. Therefore shielding 

effectiveness SE may be calculated as (2). 
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Figure 1 presents visualization of shielding coefficients 

and their interpretation in wave attenuation. 

 

 
 

Fig. 1. Visual representation of shielding quality coefficients,  

A – absorption, B – reflection , C – multiple reflection cofactor 

 

2. NEAR AND FAR FIELD 
 

The properties of EM field are determined by the 

source, media surrounding it and distance between source 

and observation point [2]. In points close to the source, 

characteristics are mainly determined by source attributes, 

whereas points far from the antenna highly depend on media 

through which field is propagated. Therefore EM field can 

be divided into two regions: near and far field, depending on 

the critical distance xc = λ/2π, from source and signal 

properties, where λ is wavelength of the main frequency in 

analyzed signal spectrum. 

We talk about far (radiation) field, when observing 

distance is greater than xc, in which field properties are 

constant and equal to characteristic impedance of the medium 

(air characteristic impedance (3)). 

 

Ω== 3770
H

E
Z      (3) 

 

In radiation filed, both, magnetic and electric components are 

being attenuated as r
 -1

. 

Space close to (3) is a transition region in which wave 

properties cannot be determined exactly. 

Near (induction) field exists in distance closer than xc 

from the source. Its properties are not constant and varies due 
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to current and voltage level of source. If source has small 

current and high voltage ( )Ω=> 3770ZZ , field is dominated 

by electric component, such wave is called high-impedance 

wave, its value decreases with distance reaching (3) at xc. 

With increasing distance electric component loses are gained 

as complementary magnetic component is being generated. In 

induction field, electric component attenuates as r
-3

, whereas 

magnetic component attenuates as r
-2

. On the other hand, if 

source has high current and low voltage ( )Ω=< 3770ZZ ,we 

might say about predomination of magnetic component, such 

wave is called low-impedance wave, its impedance increases 

until reaching Z0 impedance in the distance of xc. Magnetic 

component loses are gained with distance as electric 

component is being generated. First of them attenuates as r
-3

, 

while second one as r
-2

. Characteristics of wave impedance 

due to distance from source is visualized in fig. 2.[1] 

 

 
 

Fig. 2. Characteristics of EM wave in near and far field [1] 

 

Due to non constant relation between magnetic and 

electric components in near field, they should be considered 

separately. Each measure presented in this paper has been 

made within the range of near field with high impedance 

wave. 
 

3. RESULTS OF THE EXPERIMENT 
 
3.1. Electric field 

Experiment was carried out in a High Voltage 

Laboratory at AGH, University of Science and Technology. 

Installed shields placed around each HV test station were 

under investigation. As test stations have different shields 

configurations, we were able to make a comparison of 

shielding effectiveness due to shield design. Test design of 

shielding were: aluminum net with mesh 1x1 cm and solid 

plates, aluminum net shield designs have open structure up to 

1.8 m high and close structure. Measurements have been 

performed with electric dipole meter [2] at distance 1.8 m 

above ground. 

To calculate shielding effectiveness for electric field 

produced by HV test transformers (Un up to 250 kV), we took 

series of measures in points 3-7 (Fig. 3) 

Average shielding effectiveness for net structure (up to 

1.8m high) around 110 kV test transformer is 26 dB, whereas 

for both, shielded tunnel (point 3, field produced by 250 kV 

test transformer) and solid structure (produced by 110 kV test 

transformer), SE is more than 61 dB (due to reaching of 

maximum dipole sensitivity). Electric field intensity was 

rising linearly with the raise of voltage, referring to this, it 

may be said, that SE is constant in the measured range of 

produced field. 

Obtained results shows that shields with closed 

structures are damping electrical field efficiently, even if 

observer is standing next to HV source behind shield. 

Shielding of electrical field with open structures is less 

efficient because of field lines, which are closing on 

grounded elements not in 100 %, and are pushed out of 

shield, in closed structures electrical field lines don’t leave 

out Faraday cage. Efficiency of open shields are determined 

by geometry (i.e. height of shield and measuring place) and 

placement of HV source inside pole. 
 

 
 

Fig. 3. HV laboratory scheme 

 

3.2. Magnetic field 
This part of experiment was performed in setup shown 

in Fig. 4. Magnetic field produced by coil L, was measured 

by tri-axis pole meter placed in symmetry axis of coil. 

Shielding structure was placed between source and measuring 

point. Properties of analyzed shields are presented in table 1. 

Four of them had open structure in form of one side wall, one 

of shield had closed structure around source of magnetic 

field. Shield 1 and 2 was made from diamagnetic material 

with high conductivity σ and almost air permeability (µ r≈1). 

Shields 3-5 was made from ferromagnetic materials, with 

high µ r. Variable magnetic field generates in materials, with 

high σ, eddy currents, which counteract to magnetic field 

according to Lenz's law. 

 
 

Fig. 4 Magnetic field test stand scheme 

 

Table 1. Properties of used shield models  
 

Shield  

(fig. 3 and 4) 

symbol 

Material Structure 
Properties, 

 

1. Cu 
Copper net,  

mesh 1x1 mm 

Open, 

wall 
Diamagnetic, 

 

2. Al 
Aluminum net, 

mesh 5x5 mm 

Open, 

wall 
Diamagnetic, 

 

3. Fe 
Stainless steel, 

solid sheet 

Open, 

wall 
Ferromagnetic, 

 

4. Si 1 wall 
Cold rolled 

silicon steel 

Open, 

wall 
Ferromagnetic 

 

5. Si 4 wall 
Cold rolled 

silicon steel 

Closed 

around 

source 

As above 
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Measurements of magnetic flux density B in distance 

B(x) and in excitation current B(i) domain were performed. 

Measurements were basis for analysis of shielding efficiency 

of each used models. Magnetic field meter during first 

experiment (fig. 5) was placed constantly in the distance of 

25cm from the coil axis. During B(x) measurements (fig. 6), 

meter changed its position between 20 and 100 cm, same for 

every used current level. Shield models were placed in 

distance 12.5 cm from coil. 

Figure 5 presents results of magnetic field measured in 

distance of 25 cm, produced by 50 Hz current I flowing in 

coil in case with no shielding. As we observe, B raises 

linearly with growth of current, which proves that anything 

affects distribution of magnetic field in measurement stand. 

 

 
 

Fig. 5. Magnetic flux density in current analysis 

 

Figure 6 presents results of magnetic field in distance x from 

coil in case with no shielding, for various excitation currents. 
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Fig. 6. Magnetic flux density in distance 

 

On the basis on data from fig. 8, we were able to 

determine characteristics of shielding effectiveness for 

examined materials (Table 1). Measurement results of 

shielding efficiency for different analyzed shields are 

presented in Fig. 7. 

Analysis of results shows that, despite the exponential 

fall of magnetic flux density in distance domain, shielding 

effectiveness remains relatively constant in the experimental 

range. Highest attenuation of magnetic field has been 

obtained, while using ferromagnetic materials, especially for 

cold rolled silicon steel (SE = 32 dB),whereas field becomes 

unchanged while shielding material is diamagnetic e.g. 

copper or aluminum (SE ≈ 0 dB).  Usage of high conductive 

materials δ with low permeability µ r doesn’t impact on 

magnetic field distribution around analyzed coil in terms of 

eddy current effect and Lenz Law.  

Worth mentioning is considerable difference in 

shielding effectiveness for closed loop of silicon steel shield 

and single wall of such material. In this case, magnetic circuit 

becomes closed, what influence of reluctance reduction. That 

gives an opportunity for the magnetic field to change its 

propagation way and penetrate into shielding material. In the 

second case, only some of field lines are closing in shielding 

material, the rest are pushing around shielding object, causing 

lower attenuation, magnetic field is distorted. 
 

 
 

Fig. 7. Shielding effectiveness in distance for examined materials 

 

One of the problem occurring while shielding with 

ferromagnetic material is saturation phenomenon of such 

materials. Saturation causes reduction of material 

permeability which influence on reluctance rise. In high 

saturation state, ferromagnetic shield is transparent to 

magnetic field. Fall of shielding effectiveness due to 

saturation is more visible for closed structures. Figure 8 

presents shielding effectiveness of closed 4 wall shield made 

with cold rolled silicon steel, due to rise of current in coil SE 

of this shield is changing. Measurements were taken in 25 cm 

distance from coil. This change is similar to change of 

material permeability due to magnetic field strength [5]. 

 
 

Fig. 8. Shielding effectiveness for Si-Fe material in current 

 

Maximal attenuation (30.5 dB) is observed for current 

approx. 2 A, this current provides such magnetic field 

strength in this geometry in material for which magnetic 

domains are fully ordered. Reduction of saturation effect in 

magnetic field shields is achieved by equipment of such 

shields with small air gaps. 

 

3.3. Wide range frequency-domain analysis for EM field 
Third group of measurements covered analysis of 

signals, received from HV sources as 250 kV test transformer 

and HV Impulse Generator, measured by antenna. This part 

of investigation covered analysis of frequency spectrum of 

distortions provided by work of HV equipment and damping 

effectiveness for higher frequencies by different shields 

design. Signal measured by antenna was converted to 

frequency domain by Fourier Transform in MATLAB®. 

Measurements were taken in different places (Fig. 3), due to 

that highest analyzed frequency is 1 MHz it is assumed that 
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measured field is near field, and reflections form other 

elements are neglected. There is assumed that measurements 

performed in different places of HV laboratory reflects 

efficiency of shielding which is next to measurement unit.  
 

 
 

Fig. 9. Recorded signals for HV impulse generator,  

1 – far measurement from shielding, 2 – next aluminum mesh  

(2x2 cm), 3 – next to solid stainless steel shield 
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Fig. 10. Recorded signal for 250 kV cascade 1 – measurement point 

1, 2 – measurement point 2 (fig. 5) 

 

Figure 9 presents signals recorded in different position 

of antenna, signals 1, 2 and 3 were measured, in points 1, 6, 4 

respectively (fig. 3), measurement point covers analysis of 

damping of signal, structures such as aluminum net with 2x2 

cm mesh, solid stainless steel wall and far measurement from 

source. Source of distortions were impulses from HV 400 kV 

Impulse Generator which provides Lightning Impulses 

1.2/50 µs. Analysis of results shows that highest signal is 

measured in point no. 6 which is placed near source and next 

to aluminum mesh, better damping for lower frequencies is 

observed in measuring point no. 4 which corresponds to solid 

wall shielding. Measured signal in this point (4) is relatively 

constant for higher frequencies and converge to signal no. 2, 

the same distance of antenna from source for point 4 and 6 

determine that on measured signal affect only properties of 

shield which is placed between. Results obtained in point 1 

shows that measured signal is highly damped with distance 

because of high impedance measured wave (paragraph 2.), 

for lower frequencies signal is higher than in point 4 but 

above 2 kHz amplitude of signal is the lowest. 

Second analysis based on measurements of distractions 

occurring form 250 kV cascade during sparks ignitions 

between round electrodes. Measured signals were mostly 

investigated under the influence of shielding structure, 

measurements taken further (signal 1) are outside shielding 

net which corresponds to higher measured signal (Fig 10). 

Measurements taken near source have smaller amplitude 

despite of shielding is carried out by 1.5 cm mesh.  

 

4. CONCLUSION 
 

Results shown in article proves that electromagnetic 

field EMF shielding effectiveness is determined by several 

factors as material properties, design and properties of EMF 

source. Higher effectiveness in wide frequency spectrum is 

achieved by solid shields. Most effective shielding of 

magnetic field is performed by high permeability materials, 

only unfavorable effect is saturation which can decrease SE.  

High Voltage equipment can be source of high 

frequency distortions, because of discharge phenomena in air. 
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ANALIZA SKUTECZNOŚCI TŁUMIENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO POPRZEZ 

ZASTOSOWANIE EKRANOWANIA O ZRÓŻNICOWANYCH PARAMETRACH 
 

Jednym ze skutków działania wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych jest wytwarzanie pól 

elektromagnetycznych wokół swoich konstrukcji. Pola te mogą negatywnie wpływać na organizmy żywe oraz zakłócać 

funkcjonowanie innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w pobliżu. Rozwiązaniem tego problemu 

jest zastosowanie odpowiednich układów ekranujących urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne lub osób i 

urządzeń które są narażone na oddziaływanie pola. Ze względu na swoje przeznaczenie, klatki ekranujące pole mają różne 

formy konstrukcyjne i są wykonane z różnych materiałów w celu zapewnienia wymaganych parametrów przy obniżeniu 

kosztów ich wykonania. Problemy związane z występowaniem nienilowych zależności w stosowanych materiałach, duże 

gabaryty urządzeń oraz wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powodują iż projektowanie takich klatek 

jest skomplikowanym zagadnieniem technicznym. W artykule przedstawiono możliwości ekranowania pól 

elektromagnetycznych, wytwarzanych przez różne urządzenia elektroenergetyczne.  Porównano wyniki pomiarów tłumienia, 

wykonane dla ekranów o różnych konstrukcjach i zbudowanych z różnych materiałów. 

 

Słowa kluczowe:  skuteczność ekranowania, fala elektromagnetyczna, ekranowanie. 
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Streszczenie: Projektowanie adaptacji akustycznej pomieszczeń 
jest złożonym procesem, który wymaga możliwości przewidywania 
wpływu zastosowanych ustrojów akustycznych na sposób 
propagacji fal akustycznym w pomieszczeniu. Przykładem ustroju 
stosowanego do korekcji akustyki pomieszczeń jest dyfuzor 
akustyczny. Niniejsza praca opisuje proces pomiaru oraz 
numerycznej symulacji rozkładu wektora natężenia dźwięku w 
pobliżu dyfuzora. Analiza tego rozkładu pozwala zaobserwować 
zjawisko transportu energii akustycznej w pobliżu badanego 
obiektu. Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej. 
Przygotowane zostały także mapy różnic pomiędzy rozkładem 
wektora natężenia dźwięku zmierzonego bez i z dyfuzorem. Jako 
obiekt referencyjny wykorzystana została płaska powierzchnia 
odbijająca. Dzięki takiemu podejściu możliwe było 
zaobserwowanie i opisanie wpływu zjawiska rozproszenia dźwięku 
przez dyfuzor na rozkład otaczającego pola akustycznego. 
 
Słowa kluczowe: dyfuzor akustyczny, akustyka pomieszczeń, 
wektor natężenia akustycznego, metoda elementów brzegowych. 
 
1. WPROWADZENIE  
 

Techniki projektowania adaptacji akustycznej 
pomieszczeń są jednym z zagadnień wchodzących w skład 
akustyki pomieszczeń. W dziedzinie tej prowadzonych jest 
wiele badań mających na celu, między innymi, opracowanie 
nowych sposobów projektowania i poprawy właściwości 
akustycznych pomieszczeń [1]. Istnieje kilka klas ustrojów 
stosowanych w celu modyfikacji akustyki pomieszczeń. 
W zależności od budowy i sposobu wpływania na dźwięk 
ustroje zasadniczo można podzielić na dwa rodzaje: 
absorbery oraz dyfuzory. Absorbery mają na celu 
pochłanianie energii padających na nie fal akustycznych. 
Mogą one bazować na zastosowaniu materiałów porowatych 
lub wykorzystaniu zjawiska rezonansu, które jest 
szczególnie przydatne do wytłumiania najniższych 
częstotliwości [2]. Z kolei dyfuzory wpływają na akustykę 
pomieszczenia poprzez zjawisko rozpraszania fali 
akustycznej. Są one wykorzystywane między innymi 
w przypadkach, gdy konieczne jest wyrównanie rozkładu 
pola akustycznego w pomieszczeniu [3]. Zaletą ich 
zastosowania jest fakt, że dyfuzor nie wprowadza tłumienia 
dźwięku lub wprowadza je w niewielkim stopniu. Ma  zatem 
wpływ na równomierność rozkładu pola akustycznego w 
funkcji częstotliwości  [1,3]. Jednym z popularnych 

rodzajów konstrukcji jest dyfuzor Schroedera, który jest 
elementem rozpraszającym, składającym się z szeregu 
zagłębień wykonanych w materiale odbijającym dźwięk. Ich 
głębokość może być obliczona m.in. za pomocą metody 
pierwiastka pierwotnego, gdzie głębokość wnęki dyfuzora o 
indeksach (n, m) dana jest wzorem: 
 

           ( ) [ ]( ) s,pr+r=kh m ⋅  mod  n                           (1) 
 

gdzie ( )kh  oznacza głębokość k-tego zagłębienia, p jest 

nieparzystą liczbą pierwszą, r jest pierwiastkiem pierwotnym 
liczby  pierwszej p, a s jest najmniejszą różnicą wysokości 
pomiędzy zagłębieniami. Dyfuzor wykonany według tego 
sposobu nazywany jest dyfuzorem PRD (ang. Primitive Root 
Diffuser) [3]. Przewidywanie dokładnych efektów adaptacji 
akustycznej pomieszczeń z wykorzystaniem dyfuzorów 
może być pracochłonne. Jedną z technik umożliwiających 
projektowanie akustyki pomieszczenia jest komputerowe 
modelowanie rozkładu wektora natężenia dźwięku w pobliżu 
ustroju akustycznego za pomocą metody elementów 
brzegowych (ang. Boundary Element Method, BEM) [2]. 
Podejście to ma kilka zalet. Obliczenia numeryczne 
pozwalają na szybką wstępną weryfikację wielu różnych 
podejść do danego problemu. Rozważanie pola 
akustycznego w formie rozkładu wektora natężenia dźwięku 
pozwala skupić się na zjawiskach transportu energii w 
pobliżu dyfuzora oraz w pozostałej części pomieszczenia. 
Poprzez numeryczną analizę rozkładu natężenia dźwięku 
możliwe jest lokalizowanie strzałek oraz węzłów fal 
stojących i lokalizacja obszarów pomieszczenia, które 
wymagają interwencji poprzez wprowadzenie 
odpowiedniego ustroju akustycznego. Ze względu na 
ograniczenia metod numerycznych konieczna jest walidacja 
uzyskanych wyników obliczeniowych za pomocą 
rzeczywistych pomiarów rozkładu wektora natężenia 
dźwięku. Pomiary takie przeprowadza się 
z wykorzystaniem sondy natężeniowej – specjalistycznego 
czujnika akustycznego do pomiaru wektora natężenia 
dźwięku [4]. Przeprowadzenie walidacji modelu 
komputerowego w oparciu o rzeczywiste pomiary 
akustyczne umożliwia dobranie właściwych parametrów 
symulacji. Sprawdzony eksperymentalnie model 
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obliczeniowy umożliwia wiarygodną i skuteczną ocenę 
projektowanej adaptacji akustycznej. 
 
2.  POMIARY 
 

W niniejszej publikacji analizie za pomocą pomiarów 
oraz symulacji komputerowej został poddany 
dwuwymiarowy dyfuzor Schroedera wykonany z drewna 
sosnowego. Składa się on z 255 elementów, a jego wysokość 
w zależności od miejsca pomiaru waha się w zakresie od 2,5 
cm do 21 cm. Wymiary podstawy dyfuzora to 52 cm na 58,5 
cm. Projekt dyfuzora opiera się na propozycji 
przedstawionej w raporcie BBC [5], modyfikacją w stosunku 
do pierwowzoru jest powiększenie dyfuzora poprzez 
powtórzenie u dołu, w lustrzanym odbiciu, elementów trzech 
górnych wierszy. W podobny sposób powtórzone są też po 
prawej stronie trzy lewe kolumny oryginalnego projektu. 
Deklarowane pasmo, w którym badany ustrój rozprasza fale 
akustyczne, to zakres częstotliwości od 860 Hz do 3440 Hz. 
Sygnałem pomiarowym, wykorzystanym w trakcie badań, 
jest wieloton składający się z częstotliwości 250 Hz, 500 Hz, 
1 kHz, 2 kHz, 4 kHz oraz 8 kHz. Pomiar został wykonany 
w warunkach zbliżonych do pola swobodnego zapewnianych 
przez komorę bezechową. Zrealizowane zostały trzy 
scenariusze pomiaru: 

– dyfuzor ustawiony powierzchnią rozpraszającą 
w kierunku źródła fali, 

– dyfuzor ustawiony płaską, tylną częścią w kierunku 
źródła fali, 

– pomiar rozkładu pola akustycznego bez dyfuzora. 

Mierzony jest rozkład wektora natężenia dźwięku I
r

. 
Wielkość ta dana jest wzorem [4]: 

 

  vp=I
rr

⋅                                      (2) 

 
gdzie p  oznacza ciśnienie akustyczne w miejscu pomiaru,  

a v
r

 oznacza wektor prędkości akustycznej cząstek. Pomiar 
wykonany został za pomocą sondy natężeniowej typu p-u 
firmy Microflown mierzącej trzy składowe wektora 
prędkości akustycznej za pomocą ortogonalnie 
zorientowanych mikroprzepływomierzy MEMS oraz 
ciśnienie akustyczne za pomocą konwencjonalnego 
przetwornika [4]. Wielkości te służą następnie do obliczenia 
składowych wektora natężenia dźwięku zgodnie ze  
wzorem (2). Pozycjonowanie sondy w kolejnych punktach  
w przestrzeni zostało zrealizowane za pomocą robota 
kartezjańskiego sterowanego przez komputer wyposażony w 
autorskie oprogramowanie zarządzające zautomatyzowanym 
procesem pomiaru [6]. Ścieżka, po której poruszał się 
czujnik pomiarowy została wcześniej obliczona, także za 
pomocą dedykowanego algorytmu, który uwzględnia 
techniczne uwarunkowania i wymogi wynikające  
z konstrukcji robota oraz usytuowanie badanego ustroju 
akustycznego w obszarze ruchu sensora pomiarowego [6]. 
System pomiarowy oraz algorytm obliczania tras zostały 
dokładniej opisane w publikacji [6]. Analogowe sygnały 
dostarczane przez sondę pomiarową zostały zarejestrowane 
w postaci cyfrowej z wykorzystaniem karty pomiarowej 
PXIe-4498 firmy National Instruments. Sygnał pomiarowy 
odtwarzano z komputera PC za pomocą zewnętrznego 
interfejsu audio Maya44 USB. Jako źródło fali akustycznej 
wykorzystany został pasywny monitor odsłuchowy Tannoy 
Reveal 601p współpracujący ze wzmacniaczem RT SLA-4. 
Zebrane w trakcie pomiarów sygnały i pochodzące z nich 

dane również zostały przetworzone przez dedykowane 
oprogramowanie. Pomiar wykonano na wysokości 123,4 cm 
od podłogi komory bezechowej, na której umieszczone były 
ustroje rozpraszająco-pochłaniające o wysokości 45 cm. 
W pomiarach wstępnych wysokość umieszczenia sondy 
pomiarowej była mniejsza, co spowodowało zafałszowanie 
zjawisk zachodzących w pobliżu ustrojów akustycznych. 
Zostało to zidentyfikowane i skorygowane w procesie 
symulacji za pomocą metody elementów brzegowych.  
Sposób pomiaru został przedstawiony schematycznie na 
rysunku 1. Kontrolny pomiar powierzchni odbijającej w 
postaci płyty został przedstawiony na rysunku 2. 
 

 
 

Rys. 1. Schematyczne przedstawienie sytuacji pomiarowej (widok 
z góry). Zaznaczone zostały punkty odniesienia dla układu 
współrzędnych robota, które wykorzystano do wizualizacji 

wyników pomiarów i symulacji 
 

 
 

Rys. 2. Pomiar oddziaływania tylnej, płaskiej części dyfuzora 
(płyty). Pomiar na wysokości wynoszącej 123,4 cm od podłogi 
komory bezechowej do dolnej krawędzi dyfuzora. Na fotografii 

widoczne jest także źródło fali akustycznej (monitor odsłuchowy) 
 

Wartość wektora natężenia dźwięku została zmierzona 
w 289 punktach. Pojedynczy pomiar, z uwzględnieniem 
procesu pozycjonowania ramienia robota, trwał około 
5 sekund. Wymiary zmierzonego obszaru to 80 cm na 
80 cm. Odległość między punktami wyniosła 5 cm. 
 
3. SYMULACJA  

 
W celu obliczenia rozkładu pola akustycznego 

w pobliżu badanego dyfuzora wykorzystana została 
pośrednia metoda elementów brzegowych (ang. IBEM). 
Obliczenia zostały wykonane za pomocą programu LMS 
Virtual Lab firmy Siemens [7]. Do tego celu wykorzystano 
dane opisujące zastosowane w trakcie pomiarów źródło fali 
akustycznej [8]. Dane te obejmowały: trójwymiarowy model 
geometrii wykorzystanego monitora odsłuchowego oraz 
warunki brzegowe definiujące sposób promieniowania przez 
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monitor poszczególnych składowych częstotliwościowych 
sygnału pomiarowego. Założono, że przetwornik 
niskotonowy promieniuje sygnały sinusoidalne o 
częstotliwości 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz oraz 2 kHz. Dla 
przetwornika wysokotonowego przyjęto, że emitowane będą    
częstotliwości: 2 kHz, 4 kHz oraz 8 kHz. Przygotowane na 
potrzeby symulacji modele trójwymiarowe pokazane zostały 
na rysunku 3. Model  dyfuzora składa się z 1176 
wierzchołków, model monitora odsłuchowego z 1737 
wierzchołków.  

 

 
 

Rys. 3. Trójwymiarowe modele obiektów istotnych z punktu 
widzenia propagującej się fali akustycznej: monitora odsłuchowego 

(po lewej) i dyfuzora (po prawej) 
 

Właściwości akustyczne materiału dyfuzora zostały 
dobrane na podstawie przeglądu literatury, impedancja 
akustyczna obudowy monitora odsłuchowego znana była  
z wcześniejszych prac [8, 9]. Za impedancję akustyczną 
obudowy monitora odsłuchowego przyjęto wartość 

216 kg 1013,8 −− ⋅⋅⋅ ms . Jako wartość impedancji dyfuzora 

wykonanego z drewna sosnowego przyjęto wartość 
216 kg 105 −− ⋅⋅⋅ ms . Założono, że impedancje akustyczne 

materiałów są stałe w funkcji częstotliwości, a prędkość 
dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s. Ze względu na 
zwiększenie wysokości warstwy punktów pomiarowych 
możliwe było symulowanie zjawisk zachodzących podczas 
pomiaru tylko z modelem geometrii źródła i dyfuzora oraz 
odwzorowaną siatką punktów, dla których przeprowadzone 
zostały obliczenia. Po każdych pomiarach pola akustycznego 
przygotowywano powiązaną z nimi symulację 
komputerową. Z tego względu możliwa była bieżąca 
weryfikacja wyników pomiarów.  

 
4. WYNIKI  

 
Wyniki pomiarów i symulacji zobrazowano jako mapy 

w skali szarości z naniesionymi wartościami wektora 
natężenia dźwięku zmierzonymi dla poszczególnych 
punktów pomiarowych. Aby bardziej uwidocznić wpływ 
obiektów znajdujących się w polu akustycznym, obliczono 
pola różnicowe według wzoru (3):  

 
                          bpzpdiff II=I

rrr
−                                (3) 

 

gdzie przez diffI
r

 oznaczony jest rozkład pola różnicowego, 

zpI
r

oznacza rozkład pola zmierzony w obecności 

przeszkody, zaś bpI
r

- rozkład pola zmierzony bez 

przeszkody. Tego typu zabieg pozwala uwypuklić wpływ 

badanej przeszkody na kształt obserwowanego pola 
akustycznego. Jednocześnie pozwala on a wyeliminowanie 
czynników zewnętrznych zaistniałych w trakcie pomiaru, 

gdyż są one uwzględnione w rozkładzie bpI
r

, co sprawia, że 

w rozkładzie różnicowym diffI
r

 ich wpływ jest 

wyeliminowany. W niniejszej publikacji przedstawione 
zostały graficzne zobrazowania wyników symulacji i 
pomiarów. Wykonane zostały także analizy za pomocą 
matematycznych miar zmienności rozkładu pola 
akustycznego. Wpływ różnych ustrojów akustycznych na 
rozkład natężenia dźwięku może być także pokazany za 
pomocą różnicowego rozkładu wektora natężenia dźwięku 
wyliczonego za pomocą wzoru (3). Porównanie takie 
pokazano na rysunku 4. Pokazuje on zmierzone pola 
różnicowe powiązane  z dyfuzorem oraz płaską, gładką płytą 
dla częstotliwości  1 kHz. 

 

 
 

Rys. 4. Porównanie zmierzonych rozkładów pól różnicowych 
badanego dyfuzora oraz (rysunek lewy) drewnianej płyty (rysunek 
prawy) dla częstotliwości  1 kHz. Odcień szarości oznacza poziom 
modułu różnicowego  wektora rozkładu natężenia dźwięku, strzałki 

wskazują kierunek wektora 
 

W otoczeniu dyfuzora zaobserwowano pole różnicowe 
o mniejszych wartościach i nieregularnej strukturze. Aby 
dokładniej porównać dynamikę zmian pola w obydwu 
przypadkach, przeprowadzono analizę trzech parametrów. 
Pierwszym z nich jest stosunek skumulowanej wartości 
ekspozycji względnej rozważanych pól, obliczonej z modułu 
poziomu natężenia dźwięku, co pokazuje wzór (4): 
 

∑∑ ∈

⋅

∈

⋅

Pyx

yxI

Pyx

yxI
e
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),(
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gdzie przez ID oznaczono rozkład w pobliżu dyfuzora, przez 
IP rozkład w pobliżu płyty, a sumy obliczane są dla 
wszystkich punktów x

r
 znajdujących się w płaszczyźnie 

pomiaru oznaczonej przez P. Drugim parametrem jest 
stosunek różnic zakresów zmian wartości poziomu natężenia 
dźwięku, obliczoną za pomocą zależności (5):  
 

                          DPI II=r ∆−∆ ,                           (5) 

 
gdzie przez I∆ oznaczono różnicę między maksymalną a 
minimalną wartością rozkładu. Ostatnią rozważaną 
wartością jest stosunek odchylenia standardowego rozkładu 
poziomu wektora natężenia dźwięku rozkładu z płytą do 
rozkładu z dyfuzorem, który wyraża się wzorem (6): 
 

DPr δδδ /= ,                                (6) 

 
gdzie Pδ  jest odchyleniem standardowym rozkładu pola 

akustycznego w pobliżu płyty, a Dδ  jest analogicznym 
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parametrem rozkładu w pobliżu dyfuzora. Otrzymane 
wartości dla poszczególnych badanych częstotliwości 
zostały przedstawione w Tabeli 1. Dla częstotliwości 
skrajnych (250 Hz i 8 kHz) uzyskano zbliżone wyniki 
charakteryzujące oba ustroje akustyczne, jednak w miarę 
zbliżania się do częstotliwości 1 kHz, rozkłady pola w 
pobliżu ustrojów zaczynają coraz bardziej się od siebie 
różnić. Dla częstotliwości 1 kHz skumulowana wartość 
ekspozycji jest ponad półtora razy większa dla przypadku z 
płytą, zakres zmian wartości poziomu natężenia dźwięku jest 
większy o ponad 14 dB, a odchylenie standardowe w 
przypadku płyty jest 20 razy większe, niż dla pola w pobliżu 
dyfuzora. 
 
Tabela 1. Zestawienie parametrów porównawczych rozkładów pola 
z płytą oraz dyfuzorem. 
 

 częstotliwość [Hz] 

250 500 1000 2000 4000 8000 

er [-]  1,01 1,24 1,68 1,11 1,33 1,07 

Ir [dB] 1,66 1,75 14,26 0,82 0,96 0,67 

δr [-]  1,56 2,06 20,02 1,28 1,74 0,89 

 
Dla częstotliwości 500 Hz, 4 kHz i 8 kHz uzyskano 

wyniki pośrednie w stosunku do pozostałych częstotliwości. 
Wpływ badanego ustroju na pole akustyczne w jego pobliżu 
ma charakter selektywny na osi częstotliwości, który w 
zbiorze badanych częstotliwości pobudzeń osiąga 
maksimum dla wartości 1 kHz. Pole związane z płytą jest 
symetryczne i charakteryzuje się rozbudowanymi obszarami 
występowania destruktywnej interferencji sygnału 
bezpośredniego i odbitego. Kształt ten wynika z faktu 
powstania fali stojącej przed płaskim elementem i 
interferencji fali padającej i odbitej. Powstały wzór 
interferencyjny jest widoczny w polu różnicowym w postaci 
symetrycznej struktury przed badanym obiektem. 
Porównanie wyników pomiaru z wynikami symulacji 
komputerowej w przypadku ustawienia dyfuzora stroną 
rozpraszającą fale w kierunku źródła pokazane zostało na 
rysunku 5. Zobrazowano wyniki dla wszystkich 
częstotliwości sinusoidalnych składowych sygnału 
pobudzającego. Dla skrajnych częstotliwości pobudzenia o 
wartościach 250 Hz i 8 kHz nie obserwuje się rozproszenia 
pola akustycznego. W przypadku częstotliwości 500 Hz oraz 
4 kHz widoczne są jeszcze wyraźne obszary destruktywnej 
interferencji. Dla częstotliwości 1 kHz i 2 kHz zarówno pole 
symulowane, jak i pole zmierzone są jednorodne. Są to 
częstotliwości, dla których badanych dyfuzor wywiera 
największy efekt na otaczające go pole akustyczne. Rozkład 
pola został z dobrym skutkiem zasymulowany za pomocą 
metody elementów brzegowych. W przypadku obliczeń 
rozkład jest bardziej symetryczny, większe są także różnice 
pomiędzy maksymalna i minimalną wartością modułu 
wektora natężenia dźwięku. W przypadku pomiaru na kształt 
pola wpływ wywierały dodatkowe czynniki takie, jak 
niejednorodności ośrodka propagacyjnego. W symulacji 
metodą elementów brzegowych zakłada się całkowitą 
liniowość medium propagacyjnego.  
 

 

 
 
Rys. 5. Wizualizacja wyników pomiarów (po lewej) i symulacji (po 

prawej) dla wybranych częstotliwości sygnału pobudzającego. 
Odcień szarości oznacza poziom modułu wektora natężenia 

dźwięku, strzałki wskazują kierunek wektora 
 

5. WNIOSKI  
 

Przeprowadzone pomiary oraz obliczenia numeryczne 
umożliwiły potwierdzenie działania badanego ustroju 
akustycznego w deklarowanym paśmie częstotliwości. 
Poprzez porównanie rozkładu pola w obecności dyfuzora  
i płaskiej, odbijającej płyty udało się pokazać, że badany 
dyfuzor rozprasza pole akustyczne i nie dopuszcza do 
formowania się tak wyraźnych interferencji, jak dzieje się to 
w przypadku płyty. Pole różnicowe związane z dyfuzorem 
charakteryzuje się mniejszymi wartościami bezwzględnymi 
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modułu natężenia dźwięku oraz mniej symetryczną 
strukturą. Wnioski te można uogólnić i tym samym 
potwierdzić potrzebę stosowania adaptacji akustycznej  
w formie dyfuzorów. Należy przy tym pamiętać, aby dobrać 
parametry dyfuzora do zakresu częstotliwości, w którym 
planowane jest wyrównanie rozkładu pola akustycznego. 
Warto także zwrócić uwagę, że  w przypadku niezgodności 
między pomiarem i symulacją konieczna jest analiza 
poprawności zarówno procedury pomiarowej, jak i procesu  
symulacji badanego zjawiska.   
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NUMERICAL SIMULATION OF THE SOUND INTENSITY DISTRIB UTION  
IN THE PROXIMITY OF THE ACOUSTIC DIFFUSER  

 
Acoustic treatment of rooms is a complex task which is often connected with simulation of the impact of used acoustic 

systems on the propagation of sound waves in the place of interest. An example of such sound system is the acoustic diffuser. 
In this work, we present a process of the measurement and numerical simulation of the sound intensity vector distribution  
in the proximity of the acoustic diffuser. This distribution may provide useful information related to the phenomena of energy 
transport in the sound field surrounding the diffuser. Results of the measurement and simulation are visualized in the form  
of grayscale maps of the sound intensity vector absolute value and arrows denoting its direction and sense. There are three 
types of measured sound field: one without any obstacle in front of the sound source, one with the diffuser placed in front of 
the source and the last one with the smooth reflecting plate in front of the source. The second and the third scenarios are used 
as references for the first measurement. Such an approach allowed the calculation of the map of differences between the 
acoustic field with the obstacle and without the obstacle in front of the sound source and a better visualization of the impact 
of those acoustic devices on the sound field. 

 
Keywords: acoustic diffuser, room acoustics, sound intensity vector, boundary element method. 
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Streszczenie: Celem pracy jest budowa użytkowego modelu 

matematycznego quadrocoptera (QC) z uwzględnieniem urządzeń 

wykonawczych (UW) oraz identyfikacja jego parametrów. Zadanie 

identyfikacji sprowadzono do rozwiązania trzech zadań 

optymalizacji. Wynikiem prac jest model QC uwzględniający 

wpływ zmian napięcia zasilania na działanie UW. 
 

Słowa kluczowe: quadrocopter, modelowanie matematyczne, 

regresja liniowa. 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Bezzałogowe maszyny latające kontrolowane przez 

operatora są obecnie powszechnie używane. 

Wykorzystywane są one już nie tylko w różnych branżach 

przemysłowych, ale stanowią także coraz popularniejszą 

gałąź modelarstwa, w tym hobbystycznego. 
Synteza systemu sterowania dla QC nie jest zadaniem 

trywialnym ze względu na nieliniowy charakter dynamiki 

tego obiektu i jej strukturalną niestabilność [1, 2]. Wobec 

powyższego, praca tylko i wyłącznie z modelem fizycznym 

QC może powodować potencjalne szkody materialne 

powstałe zarówno na skutek uszkodzenia urządzenia, jak 

i elementów znajdujących się w jego bezpośrednim 

otoczeniu. W związku z tym, wskazane jest opracowanie 

modelu pozwalającego na bezpieczne wykonanie wstępnej 

analizy opracowywanych rozwiązań. Ponadto, ze względu na 

rosnące zainteresowanie rozwiązaniami typu QC oczekuje 

się, że zaproponowany model nie tylko poprawi działanie 

budowanych konstrukcji, ale przede wszystkim znajdzie 

zastosowanie praktyczne. 
Opis podejścia do modelowania dynamiki QC oraz 

identyfikacji jego parametrów można znaleźć w wielu 

publikacjach, m.in. w [1, 2]. W niniejszym artykule 

przedstawiono metodologię pozwalającą nie tylko na budowę 

użytkowego modelu matematycznego QC, obejmującego 

jego strukturę i parametry, ale i uwzględniającą UW. Zatem 

głównymi osiągnięciami niniejszej pracy w odniesieniu do 

np. [2] jest zastosowanie alternatywnej abstrakcji obiektu 

i UW oraz uwzględnienie w modelu spadku napięcia 

zasilania. Pozwala to na budowę układów sterowania 

z kompensacją efektów spadku napięcia zasilania. Przenosi 

się to na redukcję niepewności związanej z działaniem UW, 

co w konsekwencji poprawia jakość sterowania. Warto 

dodać, iż tego typu rozwiązanie nie jest obecnie szeroko 

rozpowszechnione w modelarstwie. 
 

2. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU 
 

Schemat ideowy fizycznego modelu QC, który stanowi 

przedmiot rozważań, przedstawiono na Rysunku 1. 

Wykorzystując podstawowe zasady mechaniki opis 

konstrukcji QC można sprowadzić do platformy P połączonej 

czterema nieważkimi ramionami R z silnikami (model 

fizyczny – typ 2212T 1000KV [3]) S generującymi siły ciągu 

 
F


 oraz momenty rotacji  

M


. Do wału S zamocowane są 

śmigła (model fizyczny – typ APC 1045 [4]). Ponadto, na P 

składają się elementy takie jak: korpus, akumulator zasilający 

B (model fizyczny – typ Li-Po 3S 2200mAh [5]) oraz 

autorski kontroler lotu wyposażony m.in. w procesor (model 

fizyczny – typ ARM MK20DX256 [6]) i żyroskop (model 

fizyczny – typ MPU6050 [7]). Cztery układy zasilania S 

(model fizyczny – typ HK 30A [8]) stanowią integralną część 

konstrukcji R, a dane konstrukcyjne istotne dla potrzeb 

syntezy modelu zamieszczono w Tablicy 1. Należy dodać, 

że:  
def

c i c iF F  ,  
def

rot i rot iM M  ,. 1,4i  . 

 

 
 

Rys. 1. Schemat ideowy QC 
 

Tablica 1. Masy i długości dla potrzeb modelowania 
 

nr element ilość paramenty 
1 platforma 1 0,465Mm kg  

2 ramię 4 0,12l m  

3 silnik 4 0,066Sm kg  
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Wykorzystując prawa dynamiki Newtona oraz 

przyjmując, że wartości 
 c

F


 i 
 rot

M


 są zależne od 

sygnałów sterujących 
 

u


 (przesyłanego poprzez modulacje 

położenia impulsu) i napięcia zasilania e  można przystąpić 

do formowania modelu matematycznego. Dla ruchu 

postępowego i obrotowego prawdziwe jest [1]: 
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gdzie: x , y  i z  określają położenie QC; 
xI , 

yI , 
zI  

momenty bezwładności w odpowiednich osiach;  ,   i   

reprezentują położenie kątowe wokół osi przechylenia, 

pochylenia i odchylenia; 
rI  to moment bezwładności 

napędu; m  całkowita masa QC; g  przyśpieszenie ziemskie. 

Bazując na podstawach teorii systemów można dokonać 

następującej abstrakcji elementów QC jako obiektu 

sterowania – patrz Rysunek 2. Uzasadnieniem wyboru takiej 

dekompozycji systemu jest ograniczona dostępna informacja 

z sensorów zamontowanych na pokładzie QC. 
 

 
 

Rys 2. Schemat blokowy QC jako obiektu sterowania. 
 

W pracy przyjmuje się następujące założenia: 
Założenie 1 Pomijamy współrzędne x , y  i z .  

Ponieważ QC sterowany będzie drogą radiową przez 

operatora, z Założenia 1 wynika, że będzie on 

odpowiedzialny za kontrolę trajektorii lotu. Natomiast 

system regulacji będzie działał wspomagająco, kompensując 

wpływ zakłóceń na prędkości kątowe. 
Założenie 2 Model każdego z urządzeń wykonawczych 

jest statyczny i obejmuje układ zasilający, silnik oraz śmigło. 
Uzasadnieniem przyjęcia Założenia 2 jest fakt, iż 

dynamika urządzenia wykonawczego jest dużo większa od 

dynamiki obiektu, zatem może zostać pominięta. 
Założenie 3 Wszystkie UW opisane są takim samym 

modelem w sensie struktury i parametrów. 
Wynika to z zastosowania takich samych elementów 

konstrukcyjnych, więc     
def

1,4
, ,c i rot i c roti

F M F M


  . 

Założenie 4 Zakłada się, że niesymetria w budowie QC 

jest pomijalna. 
Z Założenia 4 wynika, że momenty bezwładności 

względem osi x , y są takie same, stąd    
def

, ,x y xy xyI I I I . 

W konsekwencji (1) - (6) upraszcza się do: 
 

     1

2 4xy xy z c cI I I l F F       
 

, (7) 

     1

1 3xy z xy c cI I I l F F      
 

, (8) 

   
41

1
1

i

z rot ii
I l M 


  . (9) 

 

Tak więc, w celu uzyskania modelu użytkowego 

konieczne jest określenie parametrów 
def

, ,
T

xy zp I I l    , oraz 

funkcji 
cF , 

rotM . Należy zwrócić uwagę, że p  jest 

obarczone niepewnością wynikającą z niedokładności 

konstrukcji i przyjętych uproszczeń. W przypadku 
cF , 

rotM  

niepewność może przyjmować również postać struktury. 

Określenie dokładnej struktury może być bardzo złożone ze 

względu na skomplikowany opis matematyczny np. 

krzywizny śmigła. W konsekwencji: 

 

     ** ** **

, ,
, , arg min , ,

c rot
c rot c rot

p F M
p F M J p F M , (10) 

 

gdzie  , ,c rotJ p F M  określa dokładność modelu. 

Zadanie (10) jest nietrywialne same w sobie. Niemniej, 

kładąc:        
def

, ,c rot p c c rot rotJ p F M J p J F J M    można 

je dla rozpatrywanego w pracy przypadku QC 

zdekomponować na następujące zadania składowe: 

 Zadanie 1: Identyfikacja parametrów konstrukcji, 

 Zadanie 2: Identyfikacja ciągu, 

 Zadanie 3: Identyfikacja momentu rotacji. 
Proponowana dekompozycja jest możliwa, gdyż 

z definicji J  wynika, że 
pJ , 

cJ  i 
rotJ  są funkcjami 

niezależnych względem siebie zmiennych. A zatem, 

minimum J  może być poszukiwane jako minimum 

kolejnych funkcji składowych. 
Zadanie 1 Identyfikacja parametrów konstrukcji: 

 

   
def

* argmin p
p

p J p . (11) 

 

Funkcja dopasowania      
def

T

p m mJ p p p p p    

została przyjęta jako odległość pomiędzy parametrami 

uzyskanymi bezpośrednio z pomiarów i na podstawie analizy 

geometrii obiektu mp , a ich szukanymi wartościami, co 

pozwala na bezpośrednie zastosowanie uzyskanych wyników 

(Sekcja 4).  
Zadanie 2 i 3 Identyfikacja ciągu i momentu rotacji: 

 

   
def

* argmin
c

c c c
F

F J F , (12) 

   
def

* argmin
rot

rot rot rot
M

M J M , (13) 

 

gdzie     
def 2

1, ,
1,

,
u uF u e e u

e eF

j nc c c j j cm j j
j n

J F F u e F



  ; 
uj

u , 
ej

e , 

,e ucm j jF  to odpowiednio sterowanie, napięcie zasilania i siła 

ciągu uzyskana dla 
uj -tego scenariusza sterowania i 

ej -tego 

scenariusza zasilania; uFn  i eFn  to liczba scenariuszy do 

identyfikacji siły ciągu sygnałów sterujących i napięć 

zasilania. Analogicznie przyjmując drugą funkcję celu 
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w postaci     
def 2

1, ,k
1,

,
u uM u e e u

e eM

k nrot rot rotc k k rotm k
k n

J M M u e M



  , 

gdzie 
uku , 

eke  i ,ke urotm kM  to odpowiednio sterowanie, 

napięcie zasilania i siła ciągu uzyskana dla 
uk -tego 

scenariusza sterowania i 
ek -tego scenariusza zasilania; 

uMn ,  

eMn  odpowiednio to liczba scenariuszy do identyfikacji 

momentu rotacyjnego sygnałów sterujących i napięć 

zasilania. Scenariusze 
uj , 

ej  (
uk , 

ek ) wynikają z dyskretnej 

postaci dziedziny zmiennych u  i e . 

Niestety Zadania 2 i 3 są sformułowane w przestrzeni 

funkcyjnej i z tego powodu są mało użyteczne, dlatego 

zaproponowano przyjęcie dodatkowych założeń dotyczących 

struktury poszukiwanych funkcji. 
Założenie 5 Funkcje 

cF  i 
rotM  są postaci: 

 

    
2

ec jF b e u c  ,   
2

erot kM d e u c  , (14) 

 

gdzie wartość c  odpowiada zerowej prędkości i wynika 

z wykorzystywanej metody komunikacji. Idąc za przykładem 

[1, 2] założono, że przybliżenie kwadratowe jest 

wystarczająco dokładne dla relacji prędkość kątowa – siła 

ciągu/moment rotacji. Powyższe założenie wynika 

z przyjęcia liniowej charakterystyki regulacyjnej zasilacza.  
Wykorzystując Założenie 6 do (12) i (13) można 

uzyskać szereg zadań optymalizacji dla różnych wartości 

ej ee  , gdzie 
e  oznacza zbiór scenariuszy napięcia 

zasilania: 

 

     *: argmin ,
ee j c e

b
j b e J b j  , (15) 

     *: argmin ,
ee k rot e

d
k d e J b k  , (16) 

      
2def 2

,

1,

,
u e u

e ju

c e j cm j j

j n

J b j b u c F


   , (17) 

      
2def 2

,k

1,

,
u e u

k

rot e k rotm k

k n

J b k d u c M


   . (18) 

 

Fakt zależności rozwiązania zadań optymalizacji od 

e  jest pożądany i może być wykorzystany m.in. przez układ 

sterowania do kompensacji zmian napięcia zasilania. 
Metody rozwiązania zadań (15) i (16) zostaną 

przedstawione w Sekcji 4. 
Ostatnim etapem jest zaproponowanie zależności 

analitycznych pozwalających na aproksymację wyników 

optymalizacji (15) i (16), czyli przejście z dyskretnej 

dziedziny  b e  i  d e  na ciągłą (Sekcja 4).  

Należy zaznaczyć, że rozwiązania (15) i (16) nie są 

tożsame z rozwiązaniami zadań (12) i (13). 
 

3. PRZYGOTOWANIE EKSPERYMENTU 
 

Stanowisko pomiarowe wyposażone zostało w dwa 

gniazda robocze (Rys. 3–4). Pierwsze służące do pomiaru 

siły ciągu (Rys. 3) składa się z: A1 - badanego silnika 

z układem zasilania (UZ); B1 - urządzenia do pomiaru 

nacisku (waga typu: KX4268); C1 - konstrukcji mocującej. 

Drugie służące do pomiaru momentu rotacji (Rys. 4) składa 

się z: A2 - badanego silnika z UZ; B2 -  urządzenia do 

pomiaru nacisku (waga typu: diamond A04); C2 - . 

konstrukcji mocującej; D2 - osi obrotu. 

 
 

Rys. 3. Stanowisko do pomiaru siły ciągu 
 

 
 

Rys. 4. Stanowisko do pomiaru momentu rotacyjnego 
 

W obu przypadkach konstrukcja mechaniczna stanowiska 

sprowadza pomiar wielkości mierzonej do określenia 

nacisku. 
 

4. WYNIKI EKSPERYMENTU 
 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów siły ciągu 

i momentu rotacji zamieszczono w Tablicach 2 i 3. 

 
Tablica 2. Wyniki pomiaru siły ciągu 

 
Sygnał 

[us] 
Ciąg  g  dla 5 scenariuszy zasilania 

12,6V 12V 11,5V 11V 10,4V 

1100 19 13 13 11 8 

1200 66 56 53 49 39 

1300 107 96 92 85 79 

1400 169 153 146 135 124 

1500 250 221 212 197 181 

1600 327 301 286 267 250 

1700 427 395 379 347 330 

1800 515 490 464 436 410 

1900 610 578 550 520 476 

2000 700 685 640 610 570 

 
Tablica 3. Wyniki pomiaru momentu rotacji 

 
Sygnał 

[us] 
Moment  g m  dla 5 scenariuszy zasilania 

12,6V 12V 11,5V 11V 10,4V 

1100 3,2 3,0 2,7 2,2 0,8 

1200 12,9 11,3 8,2 6,3 5,5 

1300 20,1 16,4 14,3 13,1 11,1 

1400 23,3 22,2 17,0 15,2 13,3 

1500 31,4 27,6 26,6 24,4 18,0 

1600 38,6 36,8 28,0 25,5 23,0 

1700 47,0 42,5 39,0 36,2 33,1 

1800 63,0 59,6 55,0 46,6 41,2 

1900 76,2 68,7 63,7 60,1 56,6 

2000 86,0 83,0 76,0 71,2 68,9 

A2 
B2 

C2 
D2 

A1 

B1 
C1 
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Wykonując pomiary parametrów 
mp  otrzymano 

rozwiązanie Zadania 1 postaci  * 0,008; 0,016; 0,12
T

p  . 

Zadania (15) i (16) mają taką samą postać, a zatem 

mogą zostać potraktowane w analogiczny sposób. 

Obserwując, że niepewność pomiaru czasu trwania impulsów 

z procesora 
iu , 1,4i   jest znikoma w porównaniu do 

niepewności pomiaru nacisku można dokonać linearyzacji w 

przestrzeni celu poprzez wprowadzenie nowej zmiennej w 

miejscu  
2

iu c , co sprowadza oba zadania do problemu 

regresji liniowej. Rozwiązania tych zadań dla dwóch 

wybranych przypadków scenariuszy zasilania zilustrowano 

na Rys. 5 i 6. 
 

 
 

Rys. 5. Siła ciągu w funkcji sygnału sterującego 
 

 
 

Rys. 6. Moment rotacyjny w funkcji sygnału sterującego 
 

Ostatecznie bazując na konsekwentnym rozwiązaniu 

zadań (15) i (16) dla kolejnych scenariuszy z 
e , 

wyznaczono przybliżone zależności  b e  i  d e  (Rys. 7). 

W obu przypadkach bazując na poczynionych obserwacjach 

uzyskanych wyników zastosowano aproksymację liniową. 
 

5. PODSUMOWANIE 
 

Do głównych założeń amatorskich projektów QC 

można zaliczyć niskie zużycie energii przez pokładowe 

układy elektroniczne oraz minimalizację masy 

zainstalowanych tam urządzeń, co w praktyce uzyskuje się  

kosztem dostępności informacji pomiarowej. A zatem, 

wpływa to na pogorszenie sterowalności obiektu. W artykule, 

dla tak sformułowanego problemu przedstawiono propozycję 

rozwiązania zadania, wykorzystującego uproszczony model 

matematyczny QC, uwzględniający identyfikację jego 

parametrów oraz spadek napięcia zasilania UW. 

Zaprezentowano wstępne wyniki badań laboratoryjnych, 

które potwierdziły poprawność przyjętych założeń i będą 

podstawą do przeprowadzenia syntezy układu sterowania. 
 

 
 

Rys. 7. Zależności  b e  i  d e  
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MATHEMATICAL MODEL OF QUADROCOPTER FOR CONTROL DESIGN PURPOSES 
 

The goal of the paper is to deliver the utility model of quadcopter (QC) dynamics. The focus is on including the 

information of powersource voltage drop in actuator system model and its parameter identification. The identification 

problem is initially set up as an optimisation task in function space due to the impact of the actuators. Under the stated 

assumptions regarding the actuator system model the identification problem is consequently decomposed into three 

independent optimisation tasks defined in the model parameter space. The designed laboratory experiments deliver input-

output data sets used to solve the proposed optimisation tasks. Solving the optimisation tasks results in an utility model for 

control design purposes that encompasses the nonlinearity of the actuator system and the effects of the powersource voltage 

drop. The latter is obtained by interpolation of the discrete results into the continuous voltage domain by line fitting under the 

stated assumption. The obtained model features are considered key factors for the control system design to follow in the 

future work. 

 

Keywords: quadcopter, mathematical modelling, parameter identification. 
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Streszczenie: Dynamika statku w procesie manewru zmiany kursu 

zależy od aktualnego kąta wychylenia płetwy steru, aktualnej 

prędkości statku oraz stanu załadowania. W pracy przedstawiono 

metodę tworzenia rodziny charakterystyk czasu realizacji manewru 

w funkcji zmiany kursu dla różnych wartości kąta wychylenia steru 

oraz prędkości liniowych statku, dla wybranych typów statków. 

Własności dynamiczne przykładowych statków obliczane są przy 

wykorzystaniu oprogramowania MATLAB. Na podstawie obliczeń 
próby cyrkulacji otrzymywana jest wartość średnicy cyrkulacji 

ustalonej statku. Następnie obliczana jest prędkość kątowa statku 

oraz wyznaczane są charakterystyki czasu realizacji manewru w 

funkcji zmiany kursu. W dalszej części pracy przedstawiono sposób 

uwzględniania czasu realizacji manewru w obliczeniach 

realizowanych przez algorytm wyznaczania bezpiecznej trajektorii 

statku. 
 

Słowa kluczowe: czas manewru, dynamika statku, trajektoria 

bezpieczna, unikanie kolizji. 

 

1. WSTĘP 
 

Problem wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku 

należy do złożonych zagadnień optymalizacyjnych z zakresu 

unikania kolizji. Podobne zadanie występuje w robotyce w 

procesie wyznaczania ścieżki przejścia robota mobilnego w 

środowisku dynamicznym. Środowisko dynamiczne to takie, 

w którym oprócz sterowanego obiektu (statku, robota 

mobilnego) występują także inne poruszające się obiekty, 

będące dla sterowanego obiektu przeszkodami.  

Celem, dla osiągnięcia jakiego poszukuje się 
rozwiązania problemu wyznaczania bezpiecznej trajektorii 

statku, jest wspomaganie procesu nawigacji morskiej 

poprzez proponowanie odpowiedniej sekwencji manewrów, 

umożliwiających uniknięcie kolizji z przeszkodami 

występującymi w środowisku. Trajektoria statku składa się z 

pewnej liczby punktów zwrotu (ang. waypoints) oraz 

odcinków łączących te punkty od aktualnego położenia 

statku do określonego położenia końcowego. Trajektoria jest 

trajektorią bezpieczną, gdy statek własny poruszając się po 

niej w żadnej chwili czasu nie przekracza ograniczeń 
statycznych i dynamicznych. W procesie wyznaczania 

bezpiecznej trajektorii dodatkowo uwzględnia się kryterium 

lub kryteria optymalizacyjne, na przykład takie jak 

najmniejsza długość trajektorii, najmniejsze zmiany wartości 

kątów zwrotu, najmniejsze odchylenie od trajektorii zadanej. 

Problem wyznaczania bezpiecznej trajektorii statku jest 

zadaniem bardzo skomplikowanym, gdyż wymaga 

uwzględnienia wielu ograniczeń procesu. Do ograniczeń, 
które należy uwzględniać zalicza się: przepisy 

Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej (MPDM), 

przeszkody statyczne (mielizny, lądy) oraz dynamiczne 

(spotkane statki), warunki pogodowe (widzialność), a także 

kinematykę oraz dynamikę statku. 

Do tej pory powstało bardzo wiele propozycji 

rozwiązania problemu wyznaczania bezpiecznej trajektorii 

statku. Jest to zagadnienie aktualne i ciągle rozwijane. Do 

przedstawionych dotychczas w literaturze metod należą 
między innymi metoda teorii gier różniczkowych [1], 

algorytm ewolucyjny [2, 3], logika rozmyta [4]. 

Przegląd metod wyznaczania bezpiecznej trajektorii 

statku został przedstawiony w [5]. Autorzy w tej publikacji 

zwrócili uwagę na kwestię pomijania dynamiki statku w 

większości przedstawionych metod.  

W związku z powyższym, celem pracy, której wyniki 

zostaną tutaj przedstawione, było opracowanie sposobu 

uwzględniania własności dynamicznych statku własnego w 

algorytmach wyznaczania bezpiecznej trajektorii. 

 

2. WŁASNOŚCI DYNAMICZNE STATKU 
 

Własności dynamiczne statku podczas manewru 

zmiany kursu zależą od kąta wychylenia płetwy steru, 

prędkości statku oraz stanu załadowania. Własności 

dynamiczne statku w warunkach eksploatacyjnych określa 

się na podstawie testów manewrowych wykonywanych 

podczas prób morskich. W trakcie tych testów wykonywane 

są różne próby manewrowe, takie jak próba cyrkulacji, próba 

wężowa, próba spiralna, których wynikiem są 
charakterystyki manewrowe danej jednostki. 

Próba cyrkulacji (rys. 1) polega na wykonaniu zwrotu 

statku o 360° przy zastosowaniu określonego kąta 

wychylenia płetwy steru. Służy ona do wyznaczania 

wskaźnika zwrotności statku, jakim jest średnica cyrkulacji 

ustalonej oraz innych wielkości opisujących własności 

manewrowe danej jednostki, takie jak między innymi 

taktyczna średnica cyrkulacji. Średnica cyrkulacji ustalonej 

to średnica okręgu wyznaczonego przez środek ciężkości 

statku w fazie cyrkulacji ustalonej, czyli wtedy, gdy kąt 
dryfu, prędkość kątowa i liniowa są wartościami stałymi, a 

tor cyrkulacji ma stały promień krzywizny. Taktyczna 

średnica cyrkulacji zdefiniowana jest jako odległość między 

kursem początkowym statku, a jego kursem po wykonaniu 

zwrotu o 180°. 
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Rys. 1. Tor cyrkulacji kontenerowca dla wychylenia steru 15º 

 

Próba wężowa (rys. 2), nazywana także próbą Kempfa, 

polega na wykonaniu kilkunastu występujących po sobie 

zmian kursu przy zastosowaniu określonego kąta wychylenia 

steru na prawą i lewą burtę. Wykonanie takiej próby 

powoduje sinusoidalny ruch statku, a celem próby jest 

pomiar okresu tego przebiegu sinusoidalnego, nazywanego 

okresem myszkowania. Na podstawie wyników tej próby 

można ocenić stateczność kursową badanego statku, czyli 

zdolność statku do utrzymywania zadanego kursu przy 

stosowaniu minimalnych wychyleń steru. 

 

 
 

Rys. 2. Krzywa wężowa kontenerowca 

 

Próba spiralna, nazywana też próbą Dieudonne’a, 

polega na wyznaczeniu prędkości kątowej na cyrkulacji 

ustalonej dla różnych kątów wychylenia płetwy steru. W 

czasie wykonywania tej próby statek porusza się po krzywej 

zbliżonej do spirali. Celem tej próby jest otrzymanie 

wykresu krzywej statku, której przebieg świadczy o jego 

stateczności kursowej.  

Na podstawie przeprowadzonych prób morskich 

umieszcza się na mostku nawigacyjnym informacje o 

własnościach manewrowych danej jednostki (rys. 3), w 

postaci tablicy manewrowej (ang. wheelhouse poster), 

zawierającej szczegółową charakterystykę manewrową 
statku. Do informacji tam zawartych należą wymiary 

cyrkulacji oraz charakterystyka zatrzymywania się statku – 

czas oraz odległość potrzebne do zatrzymania się statku z 

prędkości marszowej. Na mostku znajdują się też dane 

dotyczące manewrowości statku w formie książkowej (ang. 

manoeuvring booklet). Dokumenty te zalecane są do 

umieszczenia na statku przez rezolucję A.601(15) wydaną 
przez Międzynarodową Organizację Morską (ang. 

International Maritime Organization – IMO) w 1987 roku. 

 

 
 

Rys. 3. Wymiary cyrkulacji zbiornikowca British Pride zawarte w 

instrukcji nawigacyjnej statku [6] 

 

W obliczeniach bezpiecznej trajektorii własności 

dynamiczne statku uwzględnia się poprzez zastosowanie 

czasu realizacji manewru. Przykładowo czas ten przyjmuje 

dla statku o nośności 10 000 ton wartości z zakresu od 5 do 

150 sekund w zależności od prędkości statku, kąta 

wychylenia steru oraz stanu załadowania. 
 

3. OBLICZENIA CZASU REALIZACJI MANEWRU 

 

W celu uwzględnienia własności dynamicznych statku 

w procesie wyznaczania bezpiecznej trajektorii, ruch statku 

w czasie manewru zmiany kursu modeluje się w sposób 

przedstawiony na rysunku 4 [7]. 

 

 
 

Rys. 4. Manewr zmiany kursu 

 

Droga statku podczas manewru zmiany kursu składa 

się z dwóch odcinków: odcinka prostego od P0 do P1 oraz 

odcinka krzywoliniowego od P1 do P2, odzwierciedlającego 

ruch statku na cyrkulacji o ustalonej prędkości kątowej. Czas 

realizacji manewru zmiany kursu można zatem w sposób 

przybliżony określić za pomocą zależności 

 

ω

ψ
Ttm

Δ
+≈                              (1) 

 

gdzie: T – stała czasowa, Δψ – zmiana kursu, ω – prędkość 
kątowa. 
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Stała czasowa T opisuje własności inercyjne statku. 

Prędkość kątowa określona jest jako 

 

R

V
ω =                                        (2) 

 

gdzie: V – prędkość liniowa statku, R – promień cyrkulacji 

ustalonej. 

 

Stałą czasową T oraz promień cyrkulacji ustalonej R 

można wyznaczyć na podstawie obliczeń próby cyrkulacji 

dla określonego kąta wychylenia płetwy steru (α) oraz dla 

określonej prędkości liniowej statku. Następnie na podstawie 

otrzymanych wyników można obliczyć prędkość kątową 
oraz czas realizacji manewru. 

 

 
 

Rys. 5. Zależność czasu realizacji manewru w funkcji zmiany kursu 

dla statku typu Mariner 
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Rys. 6. Zależność czasu realizacji manewru w funkcji zmiany kursu 

dla kontenerowca 

 

 
 

Rys. 7. Zależność czasu realizacji manewru w funkcji zmiany kursu 

dla zbiornikowca 

Według opisanej powyżej metody określono własności 

dynamiczne trzech przykładowych typów statków: statku 

towarowego typu Mariner o długości 161 metrów, 

kontenerowca o długości 175 metrów oraz zbiornikowca o 

długości 305 metrów [8]. W wyniku obliczeń otrzymano 

charakterystyki czasu realizacji manewru w funkcji zmiany 

kursu dla różnych wartości kąta wychylenia steru oraz 

prędkości statku (rys. 5, rys. 6, rys. 7). 

W tablicy 1 zestawiono przykładowe wyniki czasu 

realizacji manewru dla trzech badanych typów statków. 

 
Tablica 1. Zestawienie czasu realizacji manewru dla 

przykładowych statków dla V = 15 węzłów, α = 20º 

 
tm [s]  

Δψ[º] Mariner kontenerowiec zbiornikowiec 

10 14,6657 16,1048 73,2741 

20 21,8069 21,2362 78,4365 

30 28,7161 26,2010 83,4311 

40 35,2588 30,9023 88,1607 

50 41,2751 35,2253 92,5098 

60 46,5659 39,0272 96,3346 

70 50,8722 42,1215 99,4475 

80 53,8423 44,2557 101,5946 

90 54,9784 45,0720 102,4158 

 

4. WŁASNOŚCI DYNAMICZNE W ALGORYTMIE  

    WYZNACZANIA BEZPIECZNEJ TRAJEKTORII 
 

Własności dynamiczne statku, dla którego wyznaczana 

jest bezpieczna trajektoria, zapisane są w pliku w postaci 

tablicowej. Tablica zawiera wartości czasu realizacji 

manewru dla danej zmiany kursu statku przy określonym 

kącie wychylenia steru i określonej prędkości statku. 

Następnie przy ocenie obliczonej przez algorytm trajektorii 

brana jest pod uwagę odpowiednia wartość czasu realizacji 

manewru. Podczas tej oceny sprawdza się, czy statek 

podczas poruszania się po wyznaczonej trajektorii w żadnej 

chwili czasu nie przekracza statycznych oraz dynamicznych 

ograniczeń nawigacyjnych. W chwilach, gdy następuje 

manewr zmiany kursu statku, uwzględniana jest również 
odpowiednia wartość czasu realizacji tego manewru. Gdy 

trajektoria spełnia wszystkie ograniczenia, oznaczana jest 

jako najlepsze rozwiązanie i obliczenia są przerywane. Gdy 

po uwzględnieniu czasu realizacji manewru okaże się, że 

trajektoria przecina lądy lub obszary zajmowane przez 

spotkane statki, jest ona odrzucana i do oceny pobierana jest 

kolejna trajektoria ze zbioru rozwiązań. Algorytm we 

wcześniejszym kroku działania wyznacza zbiór trajektorii 

uszeregowanych według wartości funkcji celu. Funkcja celu 

może uwzględniać jedno kryterium, na przykład długość 
trajektorii, kąty zwrotu, odległość od ograniczeń, może też 
uwzględniać kilka wybranych kryteriów (optymalizacja 

wielokryterialna). Opisana metoda uwzględniania dynamiki 

statku może zostać zastosowana w algorytmach wyznaczania 

bezpiecznej trajektorii statku wykorzystujących w swoim 

działaniu różne metody optymalizacji. Poniżej na rysunku 8 

przedstawiono wyniki obliczeń dla dwóch różnych 

algorytmów, uwzględniających własności dynamiczne 

statku. Jedna z metod wykorzystuje do wyznaczania 

trajektorii statku algorytm mrówkowy (ang. Ant Colony 

Optimisation – ACO), druga opiera się na wyborze 

rozwiązania z wcześniej wygenerowanego zbioru trajektorii 

(ang. Trajectory Base Algorithm –TBA) [9]. W tablicy 2 

podano dane wejściowe do obliczeń, a w tablicy 3 obliczone 

wartości stałych czasowych oraz wymuszeń zmiany kursu. 
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W przeprowadzonych badaniach symulacyjnych jako 

kryterium optymalizacji przyjęto minimalizację długości 

trajektorii. 

 
Tablica 2. Dane sytuacji nawigacyjnej użytej do badań 
symulacyjnych 

 
statek Ψ [º] V [w.] Nj [º] Dj [Mm] 

0 0 15 - - 

1 270 14 45 4,5 

2 90 16 315 6,8 

 
Tablica 3. Wyniki obliczeń dla sytuacji nawigacyjnej, której 

dane przedstawiono w tablicy 2, przy założeniu α = 20º 

 

algorytm statek T [s] Δψ [º] 

ACO kontenerowiec 10,8926 22; 49 

ACO zbiornikowiec 68,0305 18; 63; 59 

TBA kontenerowiec 10,8926 27; 45; 18 

TBA zbiornikowiec 68,0305 18; 29; 11 

 

 
 

Rys. 8. Porównanie trajektorii kontenerowca oraz zbiornikowca 

obliczonych z uwzględnieniem czasu realizacji manewru 

 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Celem pracy było opracowanie metody uwzględniania 

własności dynamicznych statku w procesie wyznaczania 

bezpiecznej trajektorii statku. Przedstawiono metodę 
uwzględniania charakterystyki manewrowej statku podczas 

manewru zmiany kursu za pomocą parametru czasu 

realizacji tego manewru.  

Otrzymane wyniki badań symulacyjnych świadczą o 

skuteczności opracowanej metody uwzględniania własności 

dynamicznych w algorytmie wyznaczania sekwencji 

bezpiecznych manewrów statku. Opracowany sposób może 

być stosowany w algorytmach wykorzystujących różne 

metody optymalizacji do poszukiwania najlepszego 

rozwiązania, nie tylko te przedstawione w tej pracy.  
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METHOD OF TAKING INTO ACCOUNT THE SHIP’S DYNAMICS IN THE PROCESS  

OF THE SHIP’S SAFE TRAJECTORY CALCULATION 
 

Dynamics of a ship in the process of a course change manoeuvre depends on the current rudder angle, the ship’s speed 

and loading condition. A method of calculating a family of characteristics, presenting the manoeuvre time as a function of the 

course change for different values of the rudder angle and the ship’s speed, for different types of vessels is presented in this 

paper. Dynamic properties of a ship are calculated using the MATLAB software. Based upon the turning circle calculation, a 

value of the steady turning radius in obtained. Then, the angular velocity of the ship is calculated and characteristics of the 

manoeuvre time as a function of the course change are determined. After that, a method of taking into account the manoeuvre 

time in the ship’s safe trajectory determination algorithm is presented and its successful application is proved by results of 

simulation tests. A heuristic Ant Colony Optimization based algorithm and a deterministic Trajectory Base algorithm were 

used for the dynamic properties application and evaluation tests, but the method can easily be applied in other algorithms 

utilizing different optimization methods.  

 

Keywords: manoeuvre time, ship’s dynamics, safe trajectory, collision avoidance. 
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Abstract: The paper presents a method of processing measurement 

data due to remove slowly varying component of the trend 

occurring in the recorded waveforms. Comparison of computational 

complexity and trend removal efficiency between some commonly 

used methods is presented. The impact of these procedures on 

probability distribution and power spectral density is shown. 

Effectiveness and computational complexity of these methods 

depend essentially on nature of the removed trend. This paper 

describes several procedures: Moving Average Removal (MAR), 

fitting a polynomial of degree appropriate to the analyzed data, 

Empirical Mode Decomposition (EMD). 

 
Keywords: trend removal, high-pass filtering, Empirical Mode 

Decomposition (EMD). 

 

1. INTRODUCTION 
 

Recorded time series, especially noise records, exhibit 

often slowly changing component – trend. Trend removal 

(also called drift removal) is a data processing procedure 

which has many practical applications [1-6]. In general, 

trend removal can be treated as a high-pass filtration of 

recorded data. In order to remove the trend component, we 

can use a high-pass filter (analog or digital) at the stage of 

data acquisition. However, we often have to deal with the 

data, in which a trend component is needed to carry out other 

analysis and cannot be removed at the stage of data 

registration. Furthermore, signal may be non-stationary and 

high-pass filtering will not be efficient. In such cases, we 

should consider other, often more advanced methods [7-10]. 

Chapter 2 presents several trend removal methods, 

classical like high-pass filtering, Moving Average Removal 

(MAR) and polynomial fitting, as well as more sophisticated 

method Empirical Mode Decomposition (EMD). In chapter 

3 we present simulation results, which consider the effect of 

trend removing on the probability distribution and power 

spectral density. Chapter 4 concludes the paper. 

 

2. TREND REMOVAL METHODS 

 

2.1. High-pass filtering 

The most general method of trend removal is high-pass 

filtering. We can say that all trend removal methods, even 

very complex, can be classified as high-pass filtering. 

Figure 1 presents idea of trend removal. On the left side 

there is graph of noise imposed on the extremely low 

frequency trend, which is the input data. On the right side we 

see noise with the removed trend after high-pass filter (HPF) 

and noise after low-pass filter (LPF). The red rectangle 

represents an operation of trend removal. 

 

 
 

Fig. 1. General idea of trend removal operation 

 

However, high-pass filtering at signal acquisition stage 

is rather a simply method, it losses completely information 

about trend component, which can be used for further 

analysis. 

 

2.2. Moving Average Removal 

Well-known Moving Average (MA) method is a low-

pass filtering, but Moving Average Removal (MAR) is 

a high-pass filtering [1]. Principles of operation of the MAR 

can be illustrated by following equations: 
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where: n – sample number, p – filter parameter (averaging 

over 2p+1 points), xn – n-th input sample (raw data), mn –

 average of the segment from point n-p to n+p, yn – n-th 

output sample (processed data). 

The p parameter have big influence on resulting MAR 

filter as can be seen by analysis of its transfer function H(f) 

given by the formula: 

 

]/sin[

]/)12sin[(

12

1
1)(

s

s

ff

ffp

p
fH






   (3) 

where: f – frequency, fs – sampling frequency. 
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The MAR filtering procedure does not introduce a phase 

shift and effectively removes drift component, but also 

a large part of low-frequency components of the input signal 

[1]. It is clear from the equation (3) that the passband of the 

filter is within the frequency range from fs/(2(2p+1) to fs/2. 

Consequently, if p is small the range of the filter is quite 

narrow. On the other hand, for a high order filter (when p is 

high), the nonlinear trend filtering generates artifacts, visible 

as slow changes in the detrended waveform. For that reason 

a high order MAR filtering cannot be used in each case, 

especially when a drift is a nonlinear function. 

 

2.3. Polynomial fitting 

Polynomial detrending is another high-pass filtering 

method [1]. This procedure fits the analyzed signal to 

a polynomial of given order and then subtracts this 

polynomial from the analyzed signal. If order of the 

polynomial is equal to one, we are limited to linear 

detrending – the simplest case. 

There is a big variety of commonly used polynomial 

fitting methods, but the most popular is a method based on 

least squares criterion. It is also worth to notice that some of 

methods, especially fitting to higher order polynomials, 

might not give correct results. We should underline that 

polynomial detrending can be repeated a few times, even 

with consecutively increased degree of polynomial until 

trend component is removed efficiently. 

 

2.4. Empirical Mode Decomposition 

Empirical Mode Decomposition (EMD) is a method of 

signal decomposition without leaving time domain. This is 

in contrast to other methods, like Fourier transform or 

wavelet transform. It is suitable for nonlinear and 

nonstationary trend components [7–10], so it pretends to be 

efficient method for noise signals analysis. 

Time record is decomposed into the finite additive 

oscillatory components called Intrinsic Mode Function 

(IMF). There are two conditions which must be satisfied by 

each IMF: 

1. number of extremes and number of zero crossing of 

the signal must be equal or differ at most by one, 

2. the average value of the envelope interpolating local 

maxima and the envelope interpolating local 

minima is zero. 

In the figure 2 a block diagram of EMD algorithm is 

presented. In first step local extremes of input signal x(t) 

should be determined. Based on the determined values, we 

can interpolate (using spline function) from local maxima 

an upper envelope eu(t) and from local minima a lower 

envelope el(t). In the next step we calculate local mean value 

mn(t) and determine function hn(t) which is a first candidate 

for an IMF component. If hn(t) satisfies the conditions 1 and 

2 it is an IMF component. If not, we take it as a signal being 

analyzed and repeat previous steps until it satisfies both 

conditions. When we obtain an IMF component, we subtract 

it from the original signal and obtain a residual signal rn(t). 

Treating now rn(t) as an analyzed signal and repeating 

n times these operations, the consecutive IMF components 

can be determined. Decomposition stops when rn(t) is 

a monotonic or a constant function, which means that it is 

not possible to extract more IMF components (due to the 

conditions 1 and 2). The exemplary results of EMD 

decomposition for fast fluctuating process y(t) superimposed 

on quadratic trend are shown in the figure 3. 

 

 
 

Fig. 2. Block diagram of Empirical Mode Decomposition method 

 

 
 

Fig. 3. Exemplary results of EMD decomposition 

 

When an input signal x(t) consists of slowly varying 

trend superimposed to a relatively fast fluctuating 

component y(t), which can be e.g. a recorded noise, the trend 

is expected to be captured by the IMF’s of large indexes. 

The above presented EMD decomposition algorithm can be 

used to detrended signal y(t) estimation [9]. For this purpose 

we can use following formula: 
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where: )(ˆ tyD  – estimate of the detrended signal y(t) using 

first D consecutive IMF components, hn(t) – n-th IMF 
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function, D – the largest IMF index prior contamination by 

the trend. 

A rule of thumb for selection D value is to observe the 

evolution of the standardized empirical mean of )(ˆ tyd  as 

a function of a test value d, and to identify for which d = D it 

departs significantly from zero. 

 

3. SIMULATION RESULTS 

 

Random component y(t) was simulated in Matlab 

environment using randn() function. Several trend 

components were simulated and added to y(t) signal to 

obtain a few signals which were investigated to assess 

effectiveness of detrending methods. Equations for the 

investigated signals are presented in Table 1. 

 
Table 1. A set of all investigated signals (x is independent variable) 

 

No. Equation 
Trend 

component 

1 y(t)+30 Constant value 

2 y(t)+0.2x+3 Linear function 

3 y(t)+30sin(4πx/1000)+30 
Sinusoidal 

function 

4 y(t)+200exp(-x/100) 
Exponential 

function 

5 y(t)+0.001(x-500)2 
Quadratic 

function 

6 
y(t)+200exp(-x/100)+                 

+10-7(x+800)(x-1200)(x-1200) 

Sum of 

polynomial and 

exponential 

 

Probability distribution (histogram – figure 4) and 

power spectral density (figure 5) were estimated for signal 

y(t) and then used for testing quality of detrending by means 

of it similarity, by random error estimation, to those 

parameters established for the detrended signals. 

 
 

Fig. 4. Histogram of random process y(t) having normal distribution 

 

In the figure 6 we can compare histograms of y(t) 

signal, y(t) signal combined with sinusoidal trend and 

detrended signal )(ˆ ty using three different methods: MAR, 

polynomial fitting and EMD. It is easy to determine that all 

histograms for the detrended signals are almost the same as 

a histogram of original signal y(t), while histogram for 

original signal superimposed on sinusoidal trend is 

significantly different. 

 
 

Fig. 5. Power spectral density (sampling frequency was chosen 

arbitrary) of random process y(t) 

 
Fig. 6. Histograms of detrended signals by selected methods 

 
Fig. 7. Power spectral densities of detrended signals by selected 

methods 

 

Figure 7 compares power spectral densities of y(t) 

signal, y(t) signal combined with exponential trend and 

detrended signal )(ˆ ty using three different methods: MAR, 

polynomial fitting and EMD. We can notice that power 

spectral densities of original signal and detrended using 

polynomial fitting and EMD are almost the same. It is 

obvious that for a signal with trend component the curve 

shape is different than in the case of original signal. 

Spectrum of the signal detrended by MAR method has 

changed significantly because it should be similar to 

an applied filter transfer function given by equation (3). 
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Table 2 includes results of detrending using three 

mentioned methods and six exemplary signals under 

investigation (Table 1). Accuracy of trend removal is 

estimated by root mean squared error (RMSE) between 

original signal y(t) and detrended signal )(ˆ ty  for all 

considered methods. We can conclude that efficiency of 

trend removal depends on type of trend component. 

Polynomial fitting is very efficient for almost all considered 

signals except of a signal with sinusoidal trend. The MAR 

filtering has a constant and highest RMSE due to its low 

complexity. The EMD shows low RMSE for all considered 

signals. 

 
Table 2. Accuracy of all investigated methods using exemplary 

signals 

 

Signal number 

Accuracy (RMSE) 

MAR Polynomial fitting EMD 

1 3.5 0.3 - 

2 3.5 0.6 2.0 

3 3.5 6.5 2.1 

4 3.5 1.6 2.3 

5 3.5 0.8 2.4 

6 3.5 0.9 2.5 

 

4. CONCLUSIONS 

 

We showed that power spectral density and probability 

distribution (histogram) can evaluate quality of trend 

removal from the recorded random data. Three trend 

removal methods were investigated: MAR, polynomial 

fitting and EMD. Efficiency and computational complexity 

significantly depends on type of the removed trend. The 

MAR filtering is the simplest method, but its efficiency is 

rather poor. Good results were observed for the EMD 

method. 

There are numerous applications where the presented 

methods could be applied. Our considerations were inspired 

by applying detrending of discharging current in 

supercapacitors. Another important issue are Raman spectra 

slowly varying due to bleaching in biological objects. 
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ANALIZA SKUTECZNOŚCI I ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ METOD USUWANIA 

SKŁADOWEJ TRENDU Z DANYCH POMIAROWYCH 
 

W pracy przedstawiono sposób przetwarzania danych pomiarowych w celu usunięcia wolnozmiennej składowej 

trendu występującego w rejestrowanych przebiegach. Porównano kilka często stosowanych w tym celu metod pod względem 

ich złożoności obliczeniowej oraz skuteczności w usuwaniu trendu. Pokazano wpływ tych procedur na rozkład 

prawdopodobieństwa wartości chwilowych oraz przebieg gęstości widmowej mocy. W ogólności operację usuwania trendu 

możemy traktować jako filtrację górnoprzepustową danych pomiarowych. W celu usunięcia trendu można użyć filtru 

górnoprzepustowego (analogowego lub cyfrowego) już na etapie akwizycji danych pomiarowych. Jednakże często mamy do 

czynienia z danymi, w których składowa trendu jest potrzebna do przeprowadzania innych analiz i nie może być usunięta na 

etapie rejestracji danych pomiarowych. Ponadto, może mieć charakter niestacjonarny i metody filtracji górnoprzepustowej 

nie będą skuteczne. W takich przypadkach należy rozważyć inne, często bardziej zaawansowane metody. Skuteczność 

i złożoność obliczeniowa takich metod zależy istotnie od charakteru usuwanego trendu. W pracy opisano procedurę usuwania 

średniej kroczącej (ang. Moving Average Removal – MAR), metody o niskiej złożoności obliczeniowej, ale dającej 

zadowalające rezultaty w dużej liczbie potencjalnych zastosowań. Rozważono usuwanie trendu przez dopasowanie 

wielomianem odpowiedniego stopnia do analizowanych danych pomiarowy. Procedura ta może być powtarzana kilkukrotnie, 

nawet ze zwiększaniem stopnia wielomianu przy każdym z kroków, aż do uzyskania przebiegu, w którym usunięto składową 

trendu. Część pracy poświęcono prezentacji bardziej złożonych obliczeniowo metod, które zostały rozwinięte dopiero 

w ostatnich latach i wymagają znacznie bardziej intensywnych obliczeń. 

 

Słowa kluczowe: usuwanie trendu, filtracja górnoprzepustowa, empiryczna metoda dekompozycji. 
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Streszczenie: Celem badań jest poszukiwanie parametrów wektora 

cech ekstrahowanego z sygnału fonicznego w kontekście 

automatycznego rozpoznawania stanu nawierzchni jezdni oraz  

typu pojazdów. W pierwszej kolejności przedstawiono wpływ 

warunków pogodowych na charakterystykę widmową sygnału 

fonicznego rejestrowanego przy przejeżdżających pojazdach.  

Następnie, dokonano parametryzacji sygnału fonicznego oraz  

przeprowadzano analizę korelacyjną w celu przedstawienia 

separowalności klas na podstawie ekstrahowanych parametrów. W 

procesie optymalizacji proponowanego wektora cech wykorzystano 

statystykę Behrensa-Fishera. 
  
Słowa kluczowe: analiza ruchu drogowego, parametryzacja 

sygnałów fonicznych, MIRtoolbox. 

 
1. GENEZA BADAŃ 
 
 Wzrost natężenia ruchu drogowego wpływa na 

znaczące pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców 

dużych miast. Potrzeba kontroli i przeciwdziałania 

zanieczyszczeniu hałasem narzucana jest przez ustawy 

Ministerstwa Ochrony Środowiska, jak i Rady Unii 

Europejskiej. Nadzór akustyczny nad miastami stosowany 

jest głównie do kontroli poziomu hałasu, innym 

zastosowaniem jest detekcja niebezpiecznych zdarzeń 
takich, jak wybuchy, wystrzał z broni palnej, czy wołanie o 

pomoc [5]. Niektóre systemy sterowania ruchem 

wprowadzają awaryjne zarządzanie sygnalizacją świetlną w 

przypadku sygnału dźwiękowego służb publicznych [11].  

  
2. METODY ANALIZY RUCHU DROGOWEGO ITS 

 

Pierwszy system ITS (Intelligent Transportation 

Systems) pojawił się w 1928 roku i był to akustyczny 

detektor wzbudzany dźwiękiem klaksonu (Charls Adler Jr). 

Zastąpiło to ręczną zmianę świateł. Typowe zastosowanie 

ITS to zarządzanie ruchem, niwelowanie stłoczenia 

pojazdów czy też względy prawno-ekonomiczne, jak np. 

monitoring hałasu, statystyki transportu czy ekologia.  

Jednym z podziałów detektorów pojazdów jest 

rozdzielenie na systemy aktywne, czyli wysyłające sygnał 

sondujący i pasywne, obserwujące otoczenie. Innym 

punktem podziału jest sposób montażu – nad drogą lub 

instalowane w nawierzchni. 

 

 

 

2.1. Pętle indukcyjne 

Najpopularniejszą metodą pomiaru ruchu jest system 

wykorzystujący pętle indukcyjne. Do najistotniejszych zalet 

tego typu systemów należy ich cena i odporność na zmiany 

warunków atmosferycznych i oświetleniowych. Wadą jest  

głównie sposób instalacji, wymagający trwałego 

uszkodzenia jezdni, skomplikowana konserwacja oraz 

naprawa wiążąca się z zamknięciem całej jezdni ze względu 

na szeregowy sposób przyłączania analizatorów do wspólnej 

magistrali. Poziom indukcyjności pętli warunkowany jest jej 

rozmiarem, odległością w parze oraz grubością przewodu. 

Przykładową parę pętel indukcyjnych pokazano na rysunku 

1 (ulica Grunwaldzka w Gdańsku).  

 

 
 

Rys. 1.  Pętle indukcyjne połączone wspólnym przyłączem do 

skrzynki z analizatorem 
 

Pętle indukcyjne - na podstawie zakłócenia pola 

elektro-magnetycznego - pobierają informacje o wymiarach 

pojazdu. Na zakłócenie pola mają wpływ metalowe 

elementy podwozia. Detektory te mogą błędnie klasyfikować 
pojazdy, które przekroczyły pole detekcji zbyt szybko czy 

też były w trakcie wykonywania manewrów zmiany pasa. 

Problem mogą również powodować skutery, motocykle oraz 

pojazdy, których konstrukcja odbiega od norm. Możliwe do 

uzyskania informacje to wykrycie pojazdu, prędkość, klasa 

pojazdu, długość pojazdu, czas przebywania na pętli. 
Szczegółowe zasady działania tych detektorów  można 

znaleźć w materiałach przygotowanych przez Federalną 
Administracje Autostrad (FHWA) [12]. Do największych 

rozbieżności dochodzi w godzinach wieczornych, gdy małe 

natężenie ruchu skutkuje częstym i znaczącym 

przekraczaniem dozwolonej prędkości przez kierowców. 

W trójmiejskim systemie zarządzania ruchem jednym 

ze źródeł informacji o natężeniu ruchu są właśnie analizatory 

sygnałów z pętli indukcyjnych. Sensory instalowane są 
parami na newralgicznych pasach ruchu, a odczyty z 

detektorów trafiają do centrum zarzadzania ruchem. Analizy 
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wykonane w ramach niniejszych badań na skrzyżowaniach, 

na których każdy pas wyposażony był w pętlę indukcyjną 
wykazały duże rozbieżności dla odczytów z godzin nocnych. 

W analizie poddano bilans przepływów dla całego 

skrzyżowania (liczba wjazdów i wyjazdów ze 

skrzyżowania). Do błędnej detekcji przyczynić się mogła 

nadmierna prędkość, błędne sklasyfikowanie pary pojazdów 

jako pojazd z przyczepą. Dlatego dane pochodzące z 

systemu pętli indukcyjnych nie mogą w pełni służyć jako 

ground truth w tego typu pomiarach. Wybrane wartości 

skuteczności pomiarów zamieszczono w tablicy 1.  

 

Tablica 1 Przykładowe skuteczności dla bilansu przepływów 

dla skrzyżowania zaopatrzonego w pętle indukcyjne 

Grunwaldzka-Miszewskiego-Jaśkowa Dolina 

 

Godzina 
Największa 

liczba wpłynięć 
Różnica 

przepływu 
Różnica względem 

maks. przepływu [%] 

1:00-1:59 524 42 8,02 

6:00-6:59 2004 8 0,40 

7:00-7:59 2509 115 4,58 

13:00-13:59 4797 55 1,15 

15:00-15:59 3954 33 0,83 

23:00-23:59 965 0 0 
Dla całej 

doby: 60849 475 (średnio) 1,94 
 

2.2. Inne systemy ITS i skuteczność ich detekcji 
Skuteczność detektora zależy od jego właściwości, zaś 

w przypadku pętli indukcyjnych duży wpływ ma stan 

techniczny instalacji. Duże zagęszczenie pojazdów 

ciężarowych oraz ich wydłużony czas przebywania na pętli 
może  uszkodzić jej konstrukcję, stąd też duża część 
systemów sterowania światłami wprowadza przyśpieszony 

cykl w przypadku pojazdu ciężarowego.  

W przypadku kamer wizyjnych największym 

problemem jest duża wrażliwość na warunki oświetleniowe 

oraz wzajemne przesłanianie się pojazdów. Kamera może 

przechwycić prędkość, typ, kolor, pojazdu czy numery tablic 

rejestracyjnych. Z kolei detektory akustyczne mogą mieć 
trudności przy dużym natężeniu pojazdów (zaleca się 
stosowanie macierzy mikrofonów) oraz w przypadku zatoru 

drogowego, gdzie jedyną składową dźwięku jest hałas 

generowany przez silnik. Akustyczna detekcja pojazdów 

znajduje również zastosowanie w systemach militarnych [1].  

Głównym problemem pasywnych akustycznych 

detektorów pojazdów jest znalezienie odpowiedniego 

kompromisu miedzy ceną, jakością i kompaktowością 
systemu pomiarowego. Większość sensorów składa się  
z macierzy mikrofonów (nawet 150 sztuk), przy czym ceny 

za jeden w pełni funkcjonalny układ pomiarowy wahają się 
w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zrozumiałe jest 

więc poszukiwanie tańszych, równie skutecznych urządzeń 
pomiarowych,  wspomaganych przez inne sensory (detekcja 

sygnałów sejsmicznych [1], [2]. 

 

2.3. Akustyczna detekcja pojazdów 
 Dźwięk emitowany przez poruszający się pojazd 

zależy od szeregu czynników. W kontekście ochrony 

środowiska na model źródła hałasu drogowego składa się 
przede wszystkim hałas silnika oraz hałas toczenia. Przy 

niskich prędkościach dominuje niskoczęstotliwościowy 

dźwięk silnika (zależy od obrotów i liczby cylindrów, im 

wyższa liczba, tym wyższa częstotliwość).  Przy wyższych 

częstotliwościach dominuje efekt związany z kontaktem 

opony z jezdnią, który wraz z mało znaczącym w mieście 

efektem aerodynamicznym wprowadza zmiany w 

charakterystyce widmowej w paśmie średnich i wysokich 

częstotliwości.  
 

3. EKSTRAKCJA PARAMETRÓW 
 

Music Information Retrieval jest dziedziną zajmującą 
się analizą i klasyfikacją utworów muzycznych. Popularne 

zastosowanie tej technologii stanowią algorytmy 

rozpoznające utwory muzyczne na podstawie zadanej próbki 

sygnału (fragment utworu, zanucenie, zagwizdanie, ang. 

Query-by-Example czy Query-by-Humming/Whistling). 

Algorytmy tego typu są również wykorzystywane w celu 

ochrony praw autorskich w muzycznych systemach 

społecznościowych, w oprogramowaniu służącym poprawie 

brzmienia systemów odsłuchowych w zależności od gatunku 

muzycznego oraz do sugerowania utworów podobnych 

brzmieniowo [3-4] czy wywołujących te same emocje [9]. 

MIRtoolbox jest jedną z bezpłatnych otwartych 

wtyczek do analizy i parametryzacji nagrań muzycznych, 

przeznaczoną  dla środowiska MATLAB. Pomimo, iż hałas 

powodowany przejazdem pojazdu ma odmienny charakter 

niż sygnał muzyczny, zdecydowano się na zastosowanie 

tego samego podejścia w parametryzacji sygnałów 

zarejestrowanych w bliskiej odległości od drogi. Dokonano 

ekstrakcji 21 parametrów czasowych i widmowych (patrz 

tab. 1). W przypadku analizy widmowej brano pod uwagę 
całe pasmo akustyczne, szerokość ramki analizy wynosiła 25 

ms, z nakładkowaniem. W wektorze cech zawarto również 
wartości średnie obliczanych parametrów oraz wariancje. 

Wynikowy wektor cech otrzymuje się po dalszej obróbce 

statystycznej, tj. wykorzystując analizę Behrensa-Fishera (B-

F) do redukcji silnie skorelowanych parametrów. Wartości 

parametrów będące uśrednieniem wyników 

z poszczególnych ramek sygnału integrują informacje 

o typie, prędkości i pogodzie. Innym podejściem może być 
wyznaczanie parametrów dla ramek o najwyższym poziomie 

dźwięku i zestawienie ich z wartościami średnimi 

w kontekście liczby ramek składających się na jeden 

przebieg pojazdu, dekodując tym samym orientacyjną 
prędkość pojazdu. 

 

3.1. Charakterystyka zebranych danych 

W badaniu użyto danych audio-wizyjnych 

zarejestrowanych w trzech lokalizacjach. Były to kolejno: 

osiedlowa ulica z dopuszczalną prędkością 50 km/h, 

czteropasmowa jezdnia rozdzielona 10-metrowym pasem 

zieleni z dopuszczalną prędkością 70 km/h oraz droga 

dwupasmowa z dopuszczalną prędkością 90 km/h. 

W trzeciej dostępnej lokalizacji, badania powtórzono 

w warunkach mokrej jezdni.  

Analizie parametrycznej poddano 70 plików 

dźwiękowych. Poszczególne klasy sygnałów porównano 

w analizach korelacyjnych. Wydzielono klasę pojazdów 

lekkich i ciężkich, przejazdy przy suchej i mokrej 

nawierzchni.  

Nagrania foniczne rejestrowane były urządzeniem 

ZOOM H6 z mikrofonem kierunkowym typu shotgun, 

parametry sygnałów fonicznych  wynosiły odpowiednio 96 

kHz (częstotliwość próbkowania) i 24 bity (rozdzielczość). 
Na podstawie odczytu z kamery możliwe było 

wyznaczenie prędkości i typu pojazdu, oraz kierunku jazdy. 

Rejestracja materiału odbywała się w rozdzielczości HD z 

prędkością 50 klatek na sekundę. Znajomość parametrów 
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optycznych oraz określenie szerokości fragmentu jezdni, 

znajdującego się w kadrze pozwoliło na pomiar prędkości z 

błędem mniejszym niż wymagane 3 km/h dla prędkości do 

100 km/h (matryca APS-C, ogniskowa 35 mm, odległość od 

obiektu 14 m, szerokość kadru na środku jezdni 9 m, 

wyznaczona różnica szerokości dla dalszego pasa i bliższego 

to 1,3 m, kąt widzenia w poziomie 36
o
). 

 
3.2. Analizy korelacyjne dla różnych stanów nawierzchni  

Ocena stanu nawierzchni jezdni jest kluczowym 

elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego [10]. Część 
newralgicznych miejsc sieci drogowej objęta jest stałym, 

zaawansowanym monitoringiem meteorologicznym. Należy 

jednak dodać, że takie rozwiązanie jest drogie. 

Dźwięk generowany przez pojazd jadący po mokrej na 

wierzchni jest łatwy w klasyfikacji przez ucho ludzkie. 

Zmniejszone tarcie spowodowane obecnością wody, 

możliwe jest do zaobserwowania również w widmie sygnału 

audio, co zaprezentowano na rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 2.  Obecność wysokoczęstotliwościowych składowych 

w przypadku mokrej nawierzchni 
 

Zebrane próbki podzielono na dwie klasy – próbki 

zarejestrowane przy suchej i mokrej nawierzchni, 

w proporcji 50:20. W zbiorze próbek znajdowały się różne 

typy pojazdów, pominięto różnice prędkości.  

Wyznaczono 21 parametrów: 13 współczynników mel-

cepstralnych (MFCC), pozostałe  parametry opisują zarówno 

widmo sygnału, jak i jego postać w dziedzinie czasu. 

Przykłady wartości parametrów wraz z wartościami średnimi 

i odchyleniami standardowymi dla danej klasy zamieszczono 

w tabeli 2. 

 
Tablica 2 Wynik średnich i odchylenia standardowego populacji 

dla nawierzchni suchej i mokrej 

 
Stan nawierzchni: SUCHA MOKRA 

Parametr SD (σ) Średnia SD (σ) Średnia 

MFCC 1' 0,265 2,517 0,464 1,223 

MFCC 2' 0,253 -1,496 0,418 -0,993 

... ... ... ... ... 

MFCC 12' 0,064 0,023 0,055 0,011 

MFCC 13' 0,051 0,027 0,077 -0,006 

Kurtoza widma 3,852 22,285 2,389 7,457 

Płaskość widma 0,016 0,090 0,039 0,166 

Entropia 0,007 0,857 0,016 0,904 

Środek ciężkości 

(ang. centroid) 
139,16 2066,94 575,57 3465,39 

Skrośność widma 

(ang. skewness) 
0,352 3,691 0,435 1,898 

Średnia liczba 

przejść przez zero 
130,53 1261,50 347,09 2095,33 

Średnia energia w 

niskim paśmie 
0,062 0,551 0,050 0,549 

Średnia jasność 
(ang. brightness) 

0,092 0,513 0,034 0,449 

Duże znaczenie w kontekście parametryzacji  nagrań 
pojazdów odgrywała śr. wartość kurtozy widma, czyli 

moment centralny czwartego rzędu. Drugim znaczącym 

parametrem jest środek ciężkości widma, określany jako 

jasność (ang. brightness). Jego wartość zależy od energii 

powyżej zadanej częstotliwości. W prowadzonych badaniach 

przyjęty próg wynosił 1500 Hz. 

Wyniki separowalności klas pojazdów w kontekście 

stanu nawierzchni jezdni przedstawiono na rysunkach 3-4.  

 

a)  

 

b) 
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Rys. 3.  Separowalność parametrów ekstrahowanych 

z zarejestrowanych próbek fonicznych dla różnej wilgotności 

jezdni: (a) śr. kurtoza widma i wartość średnia skrośności widma 

(ang. skewness) oraz (b)  wartość śr. ciężkości widma i śr. jasność 
widma 

 

Jako miarę odległości pomiędzy testowanymi klasami 

wykorzystano test Behrensa-Fishera (V). Ze względu na 

przekroczenie warunku krytycznego odrzucono niektóre  

analizowane pary parametrów. 
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Rys. 4.  Separowalność  ścieżek fonicznych nagranych dla  

mokrej i suchej jezdni  (test Behrensa-Fishera) 

 
3.4. Analizy korelacyjne dla różnych typów pojazdów 

Systemy klasyfikacji pojazdów zawierają zwykle do 

ośmiu typów pojazdów. W przypadku prowadzonych badań,  
wydzielono dwie główne klasy – pojazdy lekkie i ciężkie. 

Druga z wymienionych klas stanowi średnio 5% ogólnego 
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natężenia pojazdów, stąd istnieją znaczące dysproporcje 

między liczebnościami poszczególnych grup (58:12 ścieżek 

dźwiękowych). Jako warunek separowalności wybrano parę 
parametrów charakteryzującą się stosunkowo dużą różnicą 
wartości średnich i małymi odchyleniami standardowymi dla 

obu klas. Wynik dla jednej z wyselekcjonowanych w ten 

sposób par zamieszczono na rys. 5. Niski poziom 

separowalności klas może być spowodowany 

różnorodnością nagrań (tj. różne lokalizacje, różna szybkość 
poruszania się pojazdów, itp.).  

 

 
Rys. 5.  Separowalność próbek fonicznych dla różnych typów 

pojazdów 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 
 Akustyczny nadzór nad drogą umożliwia określenie 

stanu nawierzchni stosunkowo niskim kosztem. 

Wyposażenie systemów akustycznej detekcji o moduł 

analizy natężenia ruchu może dodatkowo wspomóc 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wstępne analizy 

wskazały na potrzebę rozbudowania bazy danych, 

szczególnie w kontekście typów pojazdów warunkowanych 

prędkością przejazdu. Ponadto  przeprowadzone 

eksperymenty potwierdziły konieczność dalszych prac nad 

optymalizacją wektora cech. W przypadku analizy 

ilościowej pojazdów w rejonie skrzyżowań  większą 
skuteczność można osiągnąć poprzez analizę poziomu 

hałasu niż w procesie rozpoznawania indywidualnych 

pojazdów wyłonionych z tła akustycznego [7]. Etap 

ekstrakcji cech jest bardzo ważnym elementem systemu 

decyzyjnego i dlatego działania ukierunkowane na 

optymalizację wektora cech mogą mieć decydujące 

znaczenie w uzyskaniu dobrej efektywności algorytmu 

uczącego się. 
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DETERMINING THE ROAD SURFACE CONDITION AND TYPE OF  VEHICLES ON THE 
BASIS OF DATA EXTRACTED FROM AUDIO SIGNAL CHARACTERISTICS  

 

The aim of this study is to find a feature vector for an automatic recognition of road surface conditions and the type of 

vehicles, extracted form an audio signal. First, the influence  of weather-based conditions of  road surface on spectral 

characteristic of the audio signal recorded from a passing vehicle in close proximity to the road is shortly discussed. Next, 

parameterization of the recorded audio signal is performed and examples of the correlation analyses are presented in the 

context of the class separability.  Behrens-Fisher statistics is used to find the most suitable parameters that may be contained 

in the optimized feature vector. 

 

Keywords: Intelligent Transportation Systems (ITS), parametrization of audio signals, MIRtoolbox. 
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Streszczenie: Nowotwory skóry są najczęściej spotykanymi 
nowotworami na świecie. Czerniaki złośliwe stanowią od około 
5 do 7% wszystkich nowotworów złośliwych skóry u człowieka. 
Ich wczesne zdiagnozowanie jest kluczowym czynnikiem 
w późniejszej pomyślnej terapii. Niniejsza praca zawiera 
propozycję rozwinięcia i zautomatyzowania najważniejszej metody 
diagnozowania czerniaków, metody ABCD Stoltza. W artykule 
przedstawiono koncepcję i implementację zautomatyzowanego 
systemu do diagnostyki znamion skórnych pod kątem wykrycia 
czerniaka złośliwego.  Zaproponowano nową, rozszerzoną wersję 
metody dermatoskopowej ABCD i zaimplementowano niezbędne 
algorytmy w środowisku Matlab. Główne cechy znamion skórnych  
o charakterze nowotworowym są wyszukiwane automatycznie przy 
pomocy metod przetwarzania obrazu oraz opracowanych 
algorytmów. Decyzja na temat rozpoznania lub nie czerniaka 
złośliwego podejmowana jest przez sztuczną sieć neuronową, 
wnioskującą na podstawie wskaźników wyznaczonych na etapie 
przetwarzania obrazów.  
Omawiany system wspomagania decyzji może służyć jako 
narzędzie usprawniające pracę lekarzy pierwszego kontaktu lub 
jako system umożliwiający szybkie samobadanie skóry przez 
pacjentów. Aplikację przetestowano na 126 znamionach skórnych. 
Uzyskano czułość równą 98% oraz swoistość równą 73%, co jest 
bardzo dobrym osiągnięciem. 

Słowa kluczowe: diagnostyka, wspomaganie decyzji, 
przetwarzanie obrazu, sztuczne sieci neuronowe czerniak złośliwy.  

1. WPROWADZENIE  
 
Nowotwory skóry są najczęściej spotykanymi 

nowotworami na świecie. Czerniaki złośliwe stanowią  
od około 5 do 7% wszystkich nowotworów złośliwych skóry 
u człowieka. WHO, światowa organizacja zdrowia, szacuje, 
iż każdego roku 132 tys. ludzi zachoruje na czerniaka 
złośliwego i niestety część chorych umrze, co jest 
spowodowane w głównej mierze zbyt późnym 
zdiagnozowaniem choroby. Czerniaki złośliwe mogą być 
wstępnie zdiagnozowane na podstawie oceny eksperta pod 
kątem wyglądu znamienia, jednak ludzie bardzo często 
bagatelizują zmiany skórne lub odwlekają wizytę  
u specjalisty.  

W ciągu ostatnich dwóch dekad powstały liczne prace 
na temat zautomatyzowanych systemów wspomagających 
diagnostykę czerniaka złośliwego. Jednymi z podstawowych 
metod różnicowania znamion barwnikowych od 
nowotworowych stały się: kryterium ABCD Stoltza [1], lista 
siedmiopunktowa oraz metoda Menziesa [2]. Przykładowo, 
Luís Rosado [9] testując swój algorytm na  

68 fotografiach, bazujący na metodzie ABCD oraz  
4 współczynnikach: asymetrii (A), krawędzi (B), koloru (C) 
oraz strukturze znamienia (D) uzyskał czułość równą 73% 
oraz swoistość 70%. Zespół badawczy José Fernández Alcó 
[8] uzyskał czułość na poziomie 94% oraz swoistość równą 
68% bazując na analizie fotografii znamion a także wieku, 
płci, typu skóry, części ciała pacjenta, testując system na 152 
przypadkach. Kolejne metody uzyskiwały swoistość  
w zakresie od 69% do 94% oraz czułość od 86% do 94%. 
Kolejne lata nie przyniosły jednak większych postępów w tej 
dziedzinie [3],[4],[5],[6].   

W pracy zaproponowano rozwinięcie metody ABCD 
skupiającej się głównie na kryterium koloru. Podano sposób 
obliczania współczynników oraz zaprezentowano 
zaimplementowany w środowisku Matlab system 
wspomagający diagnostykę czerniaka. Zastosowano system 
wnioskujący w postaci sztucznych sieci neuronowych.  

2. ROZWINI ĘCIE METODY ABCD 
 
Metoda ABCD Stoltza jest jedną z głównych metod 

służących wykrywaniu czerniaka złośliwego. Polega ona na 
analizie wyglądu, a głównie asymetrii (Assymetry), 
krawędzi (Border), koloru (Colour) oraz struktury znamienia 
(Differental structures). W niektórych pracach metoda 
rozwinięta jest o kolejny etap „E” (Evolution), w którym 
analizowane są również zmiany znamienia w czasie 
ostatnich trzech miesięcy. Ostateczny wynik analizy jest 
generowany na podstawie ilości zebranych punktów 
(określających np. poziom asymetrii) podczas analizy 
znamienia.  

Na podstawie przedstawionych w metodzie ABCD 
wskaźników nowotworowych stworzono własne 
współczynniki nazwane współczynnikami decydującymi.  
Są to wartości, których zadaniem jest jak najlepsze 
określenie cech sfotografowanego znamienia.  

Odnośnie punktu „A”, brak symetryczności może 
świadczyć o charakterze nowotworowym znamienia. Metoda 
ABCD sugeruje sprawdzenie czy znamię jest symetryczne  
w minimum jednej lub dwóch osiach. Odnotowano jednak 
przypadki, dwuosiowej symetryczności znamienia z jego 
jednoczesnym nietypowym kształtem. W związku z tym, 
sprawdzenie liczby osi symetrii znamienia, może 
doprowadzić do niedoszacowania wyniku końcowego. 

Bazując na powyższych wnioskach, w artykule 
zaproponowano inną metodę sprawdzenia symetryczności 



120                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 51/2016 

znamienia polegającą na porównaniu kształtu znamienia do 
kształtu koła, figury idealnie symetrycznej (rysunek 1).  

Algorytm korzysta z wyznaczonego wcześniej obrazu 
binarnego znamienia oraz współrzędnych okręgu 
aproksymującego kształt znamienia. Współrzędne środka 
okręgu są wyznaczane jako środek ciężkości znamienia, 
natomiast jego promień jest estymowany przy założeniu,  
że powierzchnia koła pokrywa się z powierzchnią 
znamienia.   

 
Rys. 1. Obraz binarny znamienia z rysunkiem okręgu i środka 

ciężkości 

Zależność (1) umożliwia oszacowanie współczynnika 
symetryczności.  
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gdzie: A – współczynnik symetryczności, i, j – współrzędne 
piksela, k, l – wymiary obrazu, pi,j – wartość piksela  
o współrzędnych (i, j), należącego do okręgu, qi,j – wartość 
piksela o współrzędnych (i, j),  leżącego poza okręgiem,  
r –promień okręgu [px]. 

Znamienia które nie wykazują cech złośliwych 
charakteryzują się gładkimi, nieposzarpanymi krawędziami.   
Algorytm ABCD sugeruje, iż sprawdzenie konturu powinno 
się rozpocząć od podzielenia go na 6 części. Kolejnym 
krokiem powinno być sprawdzenie czy w każdej z części 
kontur jest gładki. Taki sposób badania krawędzi znamienia 
może mieć zastosowanie przy badaniu bezpośrednim przez 
lekarza, jednak jego automatyczna implementacja w postaci 
algorytmu jest skomplikowana. Przyjmowanie sztywnych 
przedziałów podczas implementacji algorytmu może 
spowodować różnice w wynikach dla tego samego 
znamienia sfotografowanego w różnych warunkach 
oświetleniowych. 

Odnośnie punktu „B”, w niniejszym artykule 
zaproponowano sposób obliczania współczynnika krawędzi, 
bazujący na konturze znamienia oraz promieniu 
oszacowanego okręgu. Zależność (2) umożliwia 
oszacowanie współczynnika krawędzi.  
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gdzie: B – współczynnik krawędzi, O – obwód znamienia 
[px], r – promień estymowanego okręgu [px], P – pole 
znamienia [px]. 

Ostatnim rodzajem obliczanych parametrów  
są współczynniki koloru (punkt „C”). W metodzie ABCD 
sprawdzenie ubarwienia znamienia sprowadza się  
do wyszukania kolorów występujących w znamieniu: 
białego, szaro-niebieskiego, ciemno-brązowego, jasno-
brązowego, czarnego i  czerwonego. Zastosowanie tej 

metody w sposób dosłowny polegałoby więc na wydzieleniu 
z palety barw 6 przedziałów, gdzie każdy przedział 
odpowiadałby danemu kolorowi. Powyższa metoda 
powoduje niekiedy przeszacowanie wyniku.  

W opisywanym systemie zaproponowano użycie 
większej ilości współczynników koloru. Pierwszy parametr 
ma za zadanie pokazać poziom zmian koloru wewnątrz 
znamienia. Obrazem wejściowym jest wizerunek znamienia 
przygotowany do analizy i poddany zmianom 
morfologicznym. Zależność (3) opisuje sposób obliczania 
współczynnika koloru ��. 
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gdzie: �� – współczynnik koloru, #$%&, '$%&, �$%&, #$(), 
'$() , �$() – odpowiednio, największe i najmniejsze 
wartości kanałów R, G, lub B.  

Kolejne dwa współczynniki koloru �� oraz �" mają za 
zadanie wyznaczyć wielkość obszarów w których dominują 
kolory niebieski i zielony. Każdy kolejny piksel jest 
sprawdzany pod kątem jego wartości w poszczególnych 
warstwach B i G. Jeśli wartość piksela w warstwie B jest 
wyższa lub równa wartościom w pozostałych warstwach 
pomniejszonych o 3% zakresu barwowego RGB, to piksel 
jest sumowany. Następnie całkowita liczba zsumowanych 
pikseli jest dzielona przez liczbę pikseli znajdujących się na 
obrazie.  

Poszukiwanie ilości dominującej składowej zielonej 
odbywa się w analogiczny sposób. Składowa czerwona jest 
pomijana, gdyż podczas testów zauważono iż dla wszystkich 
rodzajów znamion osiąga podobne wartości. 

Ostatni współczynnik koloru �* ma za zadanie 
określenie jak bardzo zmienia się jasność znamienia na jego 
powierzchni. Zależność (4) opisuje sposób obliczania 
współczynnika koloru �*. 
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gdzie: �* – współczynnik koloru, �$%& – wartość 
najjaśniejszego piksela, �$() – wartość najciemniejszego 
piksela. 

Ostatnim etapem analizy w metodzie ABCD jest 
struktura znamienia (punkt „D”). Z powodu braku dostępu 
do wysokiej jakości zdjęć dermatoskopowych, na których 
możliwa byłaby analiza takich struktur, punkt ten w 
niniejszej pracy został pominięty.  

Wnioskowanie na temat złośliwości lub 
nieanalizowanego znamienia odbywa się na podstawie 
odpowiedniej interpretacji wyznaczonych wskaźników.  
W niniejszej pracy, interpretacja ta jest wykonywana przez 
sztuczną sieć neuronową, po uprzednim jej nauczeniu.  

 
3. IMPLEMENTACJA SYSTEMU 

 
Opisywany system wspomagania decyzji 

zaimplementowano w środowisku Matlab. System  
na podstawie zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym, 
telefonem komórkowym lub z wykorzystaniem 
dermatoskopu, przygotowuje obraz do analizy, wyznacza 
niezbędne wskaźniki a następnie podejmuje decyzję  
co do charakteru znamienia. Główny algorytm programu 
został pokazany na rysunku 2. 
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Rys. 2. Główny algorytm 

Blok przygotowania obrazu do analizy pozwala  
na wyodrębnienie z obrazu cech najbardziej interesujących  
z punktu widzenia algorytmu oraz ograniczenie ilości 
informacji zbędnych. Schemat blokowy przygotowania 
obrazu do analizy przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3. Blok przygotowania obrazu do analizy  
- schemat przetwarzania obrazu 

Zastosowano również nowe podejście do wyznaczania 
obrazu binarnego. Algorytm wyznaczania maski operuje  
na obrazie w skali szarości. Po otrzymaniu obrazu, 
wyznaczane są jego maksima lokalne oraz kontury Cannego  
i logarytmiczne. Z otrzymanych obrazów usuwane są 
elementy znacznie mniejsze od największego elementu oraz 

elementy dotykające krawędzi obrazu. Następnie wszystkie 
macierze są logicznie sumowane. Kolejnym krokiem jest 
wypełnienie czarnych obszarów pozostałych w obrębie 
znamienia. Przykładowe zdjęcia z wyznaczonymi poprawnie 
i błędnie maskami zostały przedstawione na rysunku 4. 
 

       

       
 

Rys. 4. Przykłady wyznaczonej maski: a) poprawnie 
wyznaczona maska, b) niepoprawnie wyznaczona maska 

Na podstawie otrzymanego obrazu binarnego 
znamienia tworzony jest kontur (rysunek 5), który jest 
następnie rozmywany (rysunek 6). 

 
Rys. 5. Ideowy przykład wyznaczonego konturu 

 

        a)                             b)                                c)  

   

Rys. 6. Przykład wyznaczonej maski: a) Obraz pierwotny,  
b) kontur znamienia, c) rozmyty kontur znamienia 

 
Na bazie tak przygotowanego obrazu wyznaczane  

są wskaźniki A, B, C1, C2, C3 oraz C4.   
 

4.  WNIOSKOWANIE 
 
Wskaźniki A, B, C stanowią podstawę do dokonania 

diagnozy. Zastosowanym narzędziem decyzyjnym jest 
odpowiednio nauczona sztuczna sieć neuronowa. Na jej 
wejście podawany jest wektor wskaźników A,B,C 
odróżniające znamiona zdrowe od nowotworowych, 
natomiast wyjście (Y1,Y2) określa: znamię zdrowe, znamię 
nowotworowe oraz znamię podejrzane.  

Zastosowano jednokierunkową, trójwarstwową sieć 
neuronową z funkcjami aktywacji logarytmu sigmoidalnego. 
W warstwie wejściowej znajduje się 6 sygnałów, w warstwie 
ukrytej dobrano 3 neurony, a w warstwie wyjściowej 2.  
W trakcie uczenia założono, że w przypadku znamienia  
o charakterze nowotworowym ,�=1 oraz ,�=0, natomiast  
w przypadku zdrowego znamienia ,�=0 oraz ,�=1. 
Omawiana sieć została nauczona na 80 przypadkach:  
16 zdrowych oraz 64 nowotworowych. 

System sygnalizuje nowotwór w przypadku  
gdy ,� ∈   oraz ,� ∈ (0.6, 1) natomiast w przypadku  
gdy ,� ∈  (0.3, 1) oraz ,� ∈ (0, 0.4) znamię jest określana 
jako zdrowe. W pozostałych przypadkach znamię jest 
określane jako podejrzane.  
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5. OSIĄGNIĘTE WYNIKI  
 
Działanie aplikacji zostało przetestowane na łącznej 

sumie 126 fotografii (100 nowotworów, 26 zdrowych 
znamion). W wyniku eksperymentu zakwalifikowano 
poprawnie 98 nowotworów (1 uznano za podejrzane, 1 jako 
zdrowe) oraz 19 znamion zdrowych (2 jako podejrzane, 5 
jako nowotworowe).  

Czułość jest rozumiana jako stosunek poprawnie 
zakwalifikowanych znamion do sumy wszystkich znamion, 
natomiast swoistość jako stosunek poprawnie 
zakwalifikowanych zdrowych znamion do sumy wszystkich 
znamion [7].  

Obraz binarny z fotografii został wyznaczony 
poprawnie dla 97.55% przypadków. W przypadku uznania 
wyniku znamię podejrzane za niepoprawny: czułość 
wyniosła 98% a swoistość wyniosła 73.07%. W przypadku 
uznania wyniku znamię podejrzane za poprawny: czułość 
wyniosła 99%, a swoistość wyniosła 76.92%. Źle 
rozpoznane przypadki są spowodowane w głównej mierze 
słabą jakością zdjęć.  

 
6.  WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
Artykuł zawiera propozycję nowej wersji metody 

ABCD oraz opis jej implementacji w środowisku MATLAB.  
Uzyskano wysoki wynik poprawności działania 

algorytmu. Jego działanie zostało przetestowane na 
rozsądnej liczbie danych (126 zdjęć). Program poprawnie 
rozpoznał ok. 92.8% znamion, część uznał za podejrzane 
(2.4%), natomiast ok. 4.7% znamion sklasyfikował błędnie.  

W projekcie zastosowano nową metodę wyznaczania 
obrazu binarnego znamienia skórnego, opartą na zasadzie 
wyznaczania maksimów lokalnych. Metoda uzyskała wysoki 
wynik poprawności działania równy 97,55%. W porównaniu 
do innych metod omawianych w artykułach [7-9] jest  
to wysoki wynik. Przedstawiono nową, zmodyfikowaną 
wersję metody ABCD, która okazała się bardzo skuteczna 
mimo nie uwzględnienia struktury i wzorów znamienia. Przy 
implementacji metody wyszukiwania wzorów (tekstur) 
aplikacja mogłaby osiągnąć lepsze wyniki, w szczególności 
dla wysokiej jakości obrazów dermatoskopowych w których 
wszystkie pojawiające się struktury są wyraźnie widoczne. 
Dodatkowo zwiększenie liczby obrazów uczących 
oraz testowych mogłaby zwiększyć czułość działania 
programu. Jednym z możliwych sposobów na zwiększenie 
ich liczby, jest skorzystanie z generatora obrazów znamion 
melanocytowych skóry, zaproponowanego w [10].   

Kolejnym sposobem pozwalającym na zwiększenie 
skuteczności działania systemu jest wzbogacenie go 

o informacje na temat wieku, wagi, płci, typu skóry oraz 
części ciała pacjenta na której występuje znamię. 
Opracowany system wyposażono w przejrzysty i intuicyjny 
interfejs użytkownika co ułatwia jego zastosowanie podczas 
samobadania skóry lub jako narzędzie wspomagające 
diagnostykę czerniaka złośliwego. 
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DECISION SYSTEM SUPPORTING MELANOMENA DETECTION WIT H THE USAGE 
OF IMAGE PROCESSING AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE METHODS  
 

Skin cancer is the most common cancer in the world. Malignant melanomas make up about 5-7% of all types of human 
skin cancer. The work describes the development process of an automated system purposed for the diagnosis of skin lesions 
in order to detect a malignant melanoma. The application should be used as a decision support system for primary care 
physicians or as a system capable of self-examination of the skin. When designing an application author developed and 
proposed a new, enhanced version of the ABCD dermatoscopic method of Stoltz. To describe main features of skin lesions 
for malignancy, image processing methods were used. In addition, application was trained by artificial neural network, which 
acts as a specialist doctor, who is responsible of making a diagnosis based on these features. The application has been tested 
on 126 the skin moles. It gets high final score with a sensitivity of 98% and specificity equal to 73.08%. 
 
Keywords: diagnostics, decision support, image processing, artificial neural networks, melanoma malignant. 
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Abstract: The aim of the project is to design and create 

an electronic system, which can be used to protect laboratory 

equipment against theft. The main task of the system is to warn 

a person responsible for the facilities about any attempts made to 

steal equipment from a laboratory. In a case of an alarm situation, 

the system emits a sound signal (siren). The concept of the anti-

theft security system based on RFID was developed on the basis of 

the analysis of the global market. Methods used to design each 

component of the system are described in detail, by presenting 

standards and electronic solutions applied in the developed 

hardware. Algorithms of the designed software embedded in each 

module and computer software are illustrated and explained. 

The method used to run and test the system is described. 

 
Keywords: RFID, security systems, anti-theft systems. 

 

1. INTRODUCTION 

Increase in a number of large stores that offer 

unrestricted access to various products forces 

the manufacturers to develop new solutions in the area of 

security systems. The main requirement set for all anti-theft 

systems is to allow a customer to have a direct contact with 

the merchandise. One of the most popular anti-theft 

technologies used in commercial buildings is known as 

the Radio-Frequency Identification (RFID) [ 1]. Systems 

based on RFID use the wireless identification functionality 

[ 2,  3]. 

The demand for anti-theft systems is increasing not 

only in a case of commercial facilities. Along with 

the development of education and technological progress, 

schools and universities use more and more expensive 

equipment, which is directly used by students during 

laboratory classes. Due to the number of students, 

the supervising teacher does not have full control over each 

person and device. An anti-theft system that monitors 

the presence of laboratory equipment would allow 

the teacher to focus more on work with students. The main 

aim of the project was to design and create an alarm system 

that could protect laboratory equipment against theft. 

The anti-theft system based on RFID fulfills the requirement 

related to free access to laboratory equipment and can 

automatically protect it against theft at the same time. 

This technology [ 4,  5] has already been implemented 

in commercial facilities, but it is very expensive 

and inaccessible for an average user. The proposed system 

constitutes an alternative to such solutions [ 6] and retains all 

of their functional features. 

2. RFID ALARM SYSTEM 

Every RFID system is composed of three main 

elements: transponders, transmitter/receiver and a controller 

[ 7- 9]. The transponder is a data carrier with non-volatile 

memory, antenna and, sometimes, with its own power 

source. The reader has an ability to wirelessly read (and 

sometimes write) information stored in the transponder. 

The controller, also known as the host, manages the entire 

system [ 10]. 

We underline, that various systems can be proposed 

(e.g. a single read/write device (RWD) can communicate 

with many protected facilities). Our considerations were 

limited to the solution a single RFID and single RWD. 

The configuration is economical in case of small protected 

area like the university laboratory. The lower cost and 

widespread availability of modules used in the presented 

system are the most important advantages comparing with 

commercial solutions. More advanced systems (like for e.g. 

Hybrid RFID systems [ 11], anti-collision systems [ 12- 14]), 

would be unnecessary financial cost.  

Today, numerous possibilities offered by RFID 

technology are reflected in the number of standards 

developed by industry-leading electronics companies. 

The most popular one, the UNIQUE standard [ 15], was used 

to design the presented system. In UNIQUE standard, 

the RWD (transmitter/receiver) is used only as a receiver. 

Because of the fact, that the main functionality of the device 

is getting information from transponders, it can be called 

a reader (Fig. 1). Such solution is usually used in simple 

identification systems, like e.g. teaching laboratory [ 16]. 

 

Fig. 1. Scheme of a RFID system 

As an integrated tool, the alarm system needs to 

guarantee the following functionalities: detection of potential 

threats, signalization of an alarm situation and activation of 

other subsystems in order to allow for appropriate actions 
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aimed at the elimination of the alarm situation. Taking 

the above into account, all system components were 

designed in accordance to their function. The basic elements 

of the alarm system are presented in Fig. 2. The most 

important part of the entire system is an alarm control panel. 

It collects information from the detectors, undertakes 

decisions about the alarm situation, activates sirens and 

sends messages to the property/merchandise owner. 

Communication between the user and the alarm control 

panel takes place through a manipulator. 

3. CONCEPT OF THE SYSTEM 

In order to determine exact technical parameters of 

the system and to design its operation, the following 

presuppositions were made: 

1. target area of the system: laboratory room at a technical 

university; 

2. system administrator: teacher, lecturer; 

3. protected property: laboratory equipment; 

4. operating time: long enough to ensure uninterrupted 

protection of items during laboratory classes. 

It was assumed that the target workplace of 

the designed anti-theft system will be a laboratory room at 

a technical university, where classes with students are held. 

Students have free access to laboratory equipment used for 

their ongoing exercises. The person acting as a system 

manager will be a university teacher responsible for 

the equipment. The alarm system will protect laboratory 

equipment during classes, allowing for free access to them at 

the same time. The scheme of the system is presented in 

Fig. 3. 

4. IMPLEMENTATION 

The concept of the proposed anti-theft system requires 

a modular structure. The sensor is located on a laboratory 

station. Protected objects (like e.g. an oscilloscope or 

a measurement board) are placed within a range of 

the sensor. The sensor periodically checks the presence of 

the objects and reads the unique codes of their RFID 

transponders. After receiving a request sent from the control 

panel via RS-485 interface, the sensor sends information 

about the monitored object. The sensors are connected in 

a network with a bus topology compliant with a standard 

RS-485 interface. The sensor module consists of two 

components: a MP01611 reader compatible with RFID 

UNIQUE 125 kHz, and a logic circuit that receives the data 

sent by the MP01611 reader through the UART interface. 

The control panel is located near the teacher's desk, 

at a place which is difficult to reach. The state of sensors 

network is periodically checked by sending requests to each 

sensor. Information received from the sensor (read code and 

RFID transponder information about the presence of the 

protected object) is stored in the memory unit. The control 

panel makes a decision about the emergency situation, e.g. 

absence of the protected item within the range of one of the 

sensors. The alarm situation is signaled via sirens and optical 

cameras, which register the potential thief. The user can 

access status information and system configuration through 

a personal computer (PC) application. The main block 

providing the system functionality is composed of 

a microcontroller with the integrated headquarters interfaces 

(VCP, RS-485). The microcontroller communicates with 

the control panel through the sensor network and the PC, 

and controls the operation of other components (e.g. camera, 

siren). 

The PC acts as a security system keypad. The system 

administrator can program the operation of the control panel. 

Moreover, the PC creates a database of unique numbers of 

RFID transponders which are used to identify the protected 

objects. The database makes it possible for the PC 

application to inform the system administrator about the 

protected devices located within the range of the sensors. 

Another purpose of the application is to inform the academic 

staff about the cause of the alarm. This way, the teacher is 

able to effectively and quickly identify the stolen property 

and the thief. An event of theft, with its date and time, is 

recorded in a file. The software allows the teacher to preview 

the status of the protected objects, even if they are 

temporarily absent. PC is connected to the control panel 

through a USB interface configured to emulate a serial COM 

port (Communication Port). 

The monitored facilities are marked with RFID 

UNIQUE flat stickers transponder. A small communication 

range (10 cm) enables fast and effective detection of 

undesired changes in positions of the objects. The 

transponder s’ numbers may be read by the PC application. 

 

 

 
 

Fig. 2. Basic elements of the alarm system 
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Fig. 3. Blocks of the proposed anti-theft system 

The main element of the system is an ATmega162 

microcontroller with an external quartz resonator of 12 MHz 

clock rate. The microcontroller has two independent UART 

interfaces used to communicate with the MP01611 reader 

and RS-485 network. The power supply of 5 V is provided 

by an L7805CV stabilizer. The system can be programmed 

with the use of ISP (In-System Programming). 

After initialization of basic peripherals, the 

corresponding outputs of the microcontroller are set as 

inputs or outputs, both UART interfaces are initiated and 

a global flag allowing for the interrupts is activated. Next, 

the program checks if the request frame from the control 

panel is received. If so, the answer to the central panel is 

sent. The message contains a RFID number of the 

transponder recently registered in the detector range and the 

status of the protected object. 

UNIQUE standard transponder s have a code length of 

5 bytes. However, the MP01611 sends 12 bytes. 

The redundancy is caused by the fact that each byte of the 

unique transponder code is represented by two ASCII code 

digits. Moreover, the reader adds 2 additional bytes that 

indicate: CR (Carriage Return) and LF (Line Feed) flags. 

The algorithm checks if all 12 bytes are received. Next, all 

data are stored in a dedicated table in RAM memory. 

If within 0.5 s the next string with the same 12 bytes 

appears, it means that the protected object is still present 

within the reader range. After that, the system returns to a 

state of checking the receiving frame and the procedure is 

repeated infinitely. 

ATmega128 microcontroller is the heart of the central 

panel. The implemented PCF8586 real-time clock is 

supplied with the battery which provides the necessary 

power even if the basic supply is disabled. 

The communication between them takes place through an 

I
2
C (Inter-Integrated Circuit) interface. The UART interface 

of ATmega128 in combination with the MAX487 

transceiver enables communication with detectors network. 

On the other hand, the communication with the PC 

application takes place through the FT232RL converter. The 

central panel is recognized by the PC as a new device 

connected to a serial port COM. The entire central panel 

module is supplied by 19 V DC. 

The central panel software is started through 

the initialization of peripherals and both UART interfaces. 

Next, the algorithm checks if the flag determining a time 

when the request is sent to the next detector is active. If so, 

the central panel clears the flag, creates and sends the request 

frame to the next detector. If an answer from the detector is 

available, the second flag is activated. The flag is checked in 

the second step of the algorithm. The frame is received 

besides the main loop, by the interrupt handling of the 

UART interface. The data from the detector is processed and 

stored in RAM memory with a unique RFID number of the 

transponder. Moreover, the information about the presence 

of the transponder within the detector range is stored. If 

the detector does not respond in 30 ms, it means it is not 

available. The third flag determines the communication with 

the PC. In this case, the frame is also received besides the 

main loop, by the interrupt handling of the second UART 

interface. If the flag is active, the program clears it and the 

data from the PC are processed. The last part of the 

algorithm analyzes the data from all detectors and, 

potentially, makes a decision about an alarm. 

The PC application was created in Java in Netbeans 

IDE virtual machine. Before initialization of the system, it is 

necessary to configure the connection settings between 

the application and the central panel. The application enables 

performance of alarm actions and makes it possible to define 

the type of situation that causes an emergency situation. 

Such situations include: sensor address mismatch, absence of 

the object or sensor or transponder mismatch. Alarm 

situation may be signalized by LEDs or by a buzzer. All 

actions are stored in a TXT log file, allowing for easy and 

remote monitoring of the system. 

5. TESTS 

The test began with reading the unique RFID numbers 

of transponder s. Next, the database with all transponder 

numbers and object names was stored in a TXT file. The 

central panel was configured and programmed in the PC 

application (Fig. 4a). Before running the monitoring part of 

the PC application, two transponder s were placed within the 

range of the proper detector. The third sensor was not 

connected and the alarm in this case was switched off. The 

detected objects were the same as monitored, so their alarm 

status was “OK” (Fig. 4b). Then, the first object was 

removed from its detector range. Moreover, a wrong object 

was placed within the second detector range. Both cases 

resulted in an alarm situation, registered by the PC 

application and caused the activation of the optical signaler 

(bulb) and siren (Fig. 4c). All operations were written down 

in the TXT log file (Fig. 4d). The test proved that the entire 

system works properly. 

6. CONCLUSIONS 

The paper presents a fully functional alarm system for 

academic laboratory. The anti-theft system monitors 

laboratory equipment and signals incorrect placement or 

absence of the monitored objects. Affordable price of the 

components allows for the use of the system in most 

academic laboratories. Such solution allows the teacher to 

fully focus on students and conducted classes. 



126                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 51/2016 

a) 

 

b) 
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Fig. 4. View of graphical user interface in: a) programming part, monitoring part, b) non-alarm situation, c) alarm 

situation and d) log file. 
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SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻĄ POMIESZCZEŃ TECHNIKĄ RFID 

 
Tematem podejmowanym w pracy jest projekt systemu zabezpieczenia pomieszczeń laboratoryjnych przed kradzieżą. 

Na podstawie analizy rynku, opracowano koncepcję systemu alarmowego z zaimplementowaną techniką RFID. W sposób 

szczegółowy opisano metody realizacji poszczególnych modułów systemu. Omówiono algorytmy działania oprogramowania 

przeznaczonego na mikrokontrolery i komputery osobiste. Przedstawiono przebieg testów działania zrealizowanego sprzętu 

oraz sposób obsługi oprogramowania. 

 

Słowa kluczowe: RFID, UNIQUE, system alarmowy, system antykradzieżowy. 
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Streszczenie: W artykule zostały przedstawione kilkuletnie do-

świadczenia wynikające z wykorzystania na zajęciach laboratoryj-

nych z Techniki Cyfrowej na Wydziale Elektrycznym Akademii 

Morskiej w Gdyni robotów humanoidalnych Robowisdom. Omó-

wiono budowę robota oraz zasady sterowania. Ponadto przedsta-

wiono przykłady współpracy robota z zestawami dydaktycznymi 

DE_2, DE_0_Nano oraz platformą Arduino Yun. 

 

Słowa kluczowe: technika cyfrowa, dydaktyka, robot humanoidal-

ny, układy programowalne, FPGA, język opisu sprzętu VHDL. 

 

1. WSTĘP 
 

W Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej 

w Gdyni powstało sporo modeli sterowanych cyfrowo, które 

są wykorzystywane w laboratorium Techniki Cyfrowej (TC). 

Znaczna część z nich została zaprezentowana w ramach 

poprzednich edycji seminarium „Zastosowanie Komputerów 

w Nauce i Technice”, przykładowo przedstawiono model 

robota kroczącego, skarbca, przenośnika taśmowego, wcią-

garki okrętowej, domu mieszkalnego, urządzenia do śledze-

nia słońca [1-4]. W laboratorium do nauki cyfrowego stero-

wania wykorzystywane są także modele w postaci dziecię-

cych zabawek, przykładowo model czołgu, pojazdu strażac-

kiego, koparki, sztaplarki, dźwigu, które zostały odpowied-

nio przystosowane do potrzeb dydaktyki. Bardziej zaawan-

sowanym modelem jest autonomiczny robot humanoidalny 

Robowisdom. W artykule zostaną przedstawione kilkuletnie 

doświadczenia wynikające z eksploatacji dwóch robotów, 

które cieszą się wśród studentów znacznym zainteresowa-

niem. Wynika to przede wszystkim z dużych możliwości 

rozbudowy algorytmu sterowania, wszystko dzięki 10 silni-

kom. W artykule zostanie omówiona budowa robota, możli-

wości i ograniczenia wynikające z wykorzystania w dydak-

tyce. Studenci do sterowania robotem humanoidalnym z 

wykorzystaniem transmisji podczerwieni stosują zestaw 

dydaktyczny z układem programowalnym FPGA rodziny 

Cyclone firmy Altera oraz język opisu sprzętu VHDL i śro-

dowisko Quartus. Do sterowania robotem wykorzystywane 

są przyciski zestawu. Innym, alternatywnym rozwiązaniem 

jest sterowanie z wykorzystaniem sieci Internet. Wówczas 

jako układ pośredniczący pomiędzy siecią a robotem odbie-

rającym sygnały sterujące za pomocą podczerwieni studenci 

wykorzystują platformę Arduino Yun. Taka konfiguracja 

pozwala na sterowanie robotem z dowolnego miejsca na 

Ziemi poprzez sieć Internet. W tym przypadku Arduino Yun 

pełni funkcję pilota, sterowanie następuje za pomocą prze-

glądarki internetowej, a nie za pomocą przycisków. 

2. BUDOWA ROBOTA  
 

Producentem robota Robowisdom jest firma WooWee 

Ltd., natomiast pomysłodawcą i twórcą jest Mark Tilden, 

naukowiec specjalizujący się w robotyce [5, 6]. Twórca ten 

jako pierwszy zaprojektował roboty typu B.E.A.M (ang. 

Biology, Electronics, Aesthetics, and Mechanics), których 

główną zaletą jest prosta budowa oparta na elektronice ana-

logowej, czyli bez wykorzystania układów mikroprocesoro-

wych. W tej technologii został także zbudowany Robowis-

dom (rys. 1). 
 

staw
kolanowy

staw
barkowy

staw

łokciowy

staw

biodrowy

trójpalczaste

chwytaki

ruchoma
talia

 
 

Rys. 1. Widok robota humanoidalnego Robowisdom 

 

Robowisdom ma 35 cm wysokości i około 17 cm sze-

rokości, posiada prostą budowę. Jego ciało składa się z serii 

sześciokątnych i trójkątnych elementów, które nadają mu 

dużą stabilność. Robot posiada cztery ruchome kończyny 

oraz chwytne trójpalczaste dłonie. Ramiona są ruchome  

w łokciu oraz barku, natomiast chwytaki są zamontowane 

bez przegubu w nadgarstku. Dolne kończyny są ruchome  

w dwóch miejscach, tj. w pasie biodrowym oraz kolanie. 

Nogi robota są zakończone szerokimi stopami, w których 

zainstalowano baterie. Głównie dzięki nim środek ciężkości 

jest ustawiony bardzo nisko (około 13 cm od podstawy), co 

umożliwiana wykonywanie ruchów z rozłożonymi ramiona-

mi lub poruszanie nimi podczas chodzenia, bez ryzyka utraty 

równowagi. Robot jest zasilany z czterech baterii o napięciu 

1,5 V, które pozwalają na ciągłą pracę przez około 6 godzin. 

Robowisdom posiada dziesięć wbudowanych silników, dwa 

z nich odpowiadają za poruszanie nogami, dwa pozwalają 

kołysać się robotowi na lewo i prawo, a kolejne sześć silni-

ków odpowiada za ruch obu ramion robota. Dwa silniki 

zostały zamontowane w stawach barkowych, dwa w stawach 

łokciowych oraz dwa odpowiadają za zamykanie i otwiera- 
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nie trójpalczastych dłoni robota. Silniki nie posiadają serwo-

napędów i oddają około 50% używanej energii do systemu 

zasilania, który ją ponownie wykorzystuje do następnych 

ruchów. Robowisdom może zginać się w talii w dwóch kie-

runkach, tj. w lewo i w prawo. Ponadto wyposażony jest on 

w sześć sensorów. Dwa sensory dotyku są umieszczone na 

każdej nodze, znajdują się one z przodu oraz na pięcie robo-

ta. Natomiast jeden sensor zamontowano na końcach palców 

każdej ręki. Sensory dotyku są zaprojektowane w taki spo-

sób, aby robot mógł wchodzić w interakcje z otaczającym go 

środowiskiem. Robowisdom wyposażony jest także w diody 

LED, umieszczone w oczach, dzięki którym może sygnali-

zować swoje ,,emocje". Ponadto na piersiach ma zamonto-

wany głośniczek, który służy do wydawania różnych dźwię-

ków, określanych przez producenta jako "międzynarodowy 

język jaskiniowca". Ponadto na plecach znajduje się włącz-

nik do uruchamiania robota. 

 

3. ZASADA STEROWANIA ROBOWISDOM 

 

Robowisdom sterowany jest poprzez promieniowanie 

podczerwone. Sygnał ten jest przesyłany z pilota wyposażo-

nego w diodę elektroluminescencyjną LED. Czujnik pro-

mieni podczerwonych odbierający sygnały sterujące za-

montowany jest w głowie robota. Częstotliwość nośna pro-

mieni podczerwonych dla Robowisdom wynosi 39,2 kHz. 

Robot nie ma możliwości wykonania dwóch czynności rów-

nolegle. Komenda sterująca robotem składa się z sygnału 

startu, który trwa 8/1200 s oraz kodu komendy, której dłu-

gość wynosi 8 bitów, przy czym bit zero definiowany jest 

jako stan wysoki trwający przez 1/1200 s i stan niski przez 

1/1200 s, natomiast bit ‘1’ zdefiniowano jako stan wysoki 

przez 1/1200 s i niski przez 4/1200 s. Potwierdzają to wyniki 

wykonanych pomiarów przestawione na rysunku 2 oraz 

informacje dostępne na stronie www [7]. 

 

 
 

Rys. 2. Sygnał nadawany przez diodę nadawczą podczerwieni 

                a) dla bitu 0                               b) dla bitu 1 

 

Ponadto na rysunku 3 przedstawiono, uzyskane z pomiarów, 

przebiegi dla komendy ruch do przodu (ang. walk forward) – 

o kodzie 86H oraz dla komendy ruch do tyłu (ang. walk 

backward) o kodzie 87H. Przed wysłaniem każda z komend 

zostaje zamieniona na 40 bitowy ciąg znaków, który następ-

nie zostaje przekazany do nadajnika podczerwieni. Na ry-

sunku 4 przedstawiono sposób zamiany komendy D2H na 

kod wysyłamy podczerwienią. Po konwersji każda komenda 

składa się ze znaku startu, który reprezentowany jest jako 8 

bitów ‘1’. Jedynka logiczna jest zapisywana jako bit ‘1’ i 

cztery bity ‘0’, natomiast logiczne zero jako bity ‘1’ i ‘0’. 

 

  
 

Rys. 3. Sygnał nadawany przez diodę nadawczą dla komendy 

a) ruch do przodu                   b) ruch do tyłu 

 
 

Rys. 4. Przykład zamiany komendy D2H na ciąg 40 bitów 

 

Sterowany przy pomocy pilota Robowisdom może wy-

konać 67 różnych czynności. Głównym mankamentem ory-

ginalnego sterowania był brak możliwości zaprogramowania 

sekwencyjnego wykonania większej liczby ruchów. Robot 

po naciśnięciu przycisku pilota wykonywał tylko jeden wy-

brany ruch. Mógł przykładowo iść do przodu lub podnieść 

ramię. Aby robot wykonał następną czynność należało naci-

snąć na kolejny przycisk, po czym Robowisdom wykonywał 

zaprogramowany ruch. 
 

4. WSPÓŁPRACA ROBOTA Z ZESTAWEM DE_2 i 
DE_0 NANO 

 

Do wykonania bardziej złożonej sekwencji ruchów stu-

denci wykorzystują zestaw edukacyjny Atera DE_2 oraz 

język opisu sprzętu VHDL. W laboratorium TC dostępne 

jest oprogramowanie, które umożliwia sterowanie robotem 

w dwóch trybach, tj. sekwencyjnym oraz kombinacyjnym, 

kod źródłowy należy skompilować i załadować do układu 

programowalnego FPGA zestawu DE_2. Oczywiście moż-

liwa jest rozbudowa dostępnego oprogramowania lub przy-

gotowanie własnej propozycji sterowania. Niezależnie od 

wyboru trybu sterowania po przełączeniu zaprogramowa-

nych portów wejściowych zestawu DE_2, sygnał sterujący 

wysyłany jest na odpowiednie piny wyjściowe. Następnie 

sygnał jest przesłany 40 żyłowym kablem IDE do, specjalnie 

zbudowanego na potrzeby sterowania, separatora galwanicz-

nego. Separator ten zbudowano przy wykorzystaniu transop-

torów oraz rezystorów. Sygnał sterujący z separatora galwa-

nicznego jest przekazywany na odpowiednie wejścia zesta-

wu sterującego zbudowanego na bazie oryginalnego pilota, 

który został także zmodernizowany. Separator galwaniczny 

wraz z nadajnikiem zamknięto w obudowie, przy czym na 

zewnątrz wyprowadzono diodę wysyłającą sygnał sterujący 

do robota (rys. 5). 

W laboratorium dostępne jest także oprogramowanie 

umożliwiające współpracę modelu robota Robowisdom  

z zestawem dydaktycznym Altera DE_0 Nano, który także 

zawiera wbudowany układ programowalny FPGA. Zbudo-

wano nowy nadajnik (rys. 6), którego celem było przede 

wszystkim zwiększenie zasięgu do około 4 m, oczywiście 

współpracuje on także z zestawem DE_2. 

 

 
 

Rys. 5. Nadajnik i zestaw DE_2 
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Rys. 6. Schemat nadajnika podczerwieni 

 

Zestaw dydaktyczny DE_2 umożliwia programowa-nie 

układu FPGA w dwóch trybach. Można układ zaprogramo-

wać poprzez JTAG (ang. Joint Test Action Group), wówczas 

należy przełącznik programowania ustawić w pozycji RUN i 

wgrać plik z rozszerzeniem *.sof. Dane w układzie PLD 

będą przechowywane dopóki zestaw będzie zasilany. W 

drugim trybie, tj. w Active Serial przełącznik należy ustawić 

w pozycji PROG, wgrywamy plik z rozszerzeniem *.pof, a 

dane po wyłączeniu zasilania pozostają w układzie FPGA. 

Oba pliki powstają automatycznie w procesie kompilacji 

opracowanego algorytmu sterowania. Ze względu na ograni-

czoną ilość przeprogramowań pamięci typu ROM zalecany 

jest tryb JTAG. Płytki edukacyjne w laboratorium TC są 

wykorzystywane od przeszło dziesięciu lat. Do tej pory, 

pomimo dosyć intensywnej eksploatacji, ich niezawodność 

nie budzi zastrzeżeń, z wyjątkiem jednej awarii obwodu 

zasilania całej płytki. 

 

5. PRZYKŁADOWE OPROGRAMOWANIE STERU-
JĄCE ROBOTEM 

 

Do sterowania pracą robota Robowisdom przy pomocy 

zestawów edukacyjnych Altera wykorzystano edytor teksto-

wy języka VHDL, środowisko Quartus oraz bezprzewodową 

komunikację za pomocą podczerwieni pomiędzy układem 

sterującym a modelem. W dostępnych w laboratorium TC 

oprogramowaniach wzorcowych istnieje możliwość stero-

wania kombinacyjnego, w którym zmiana stanu na pojedyn-

czym przełączniku zestawu powoduje wykonanie przez 

model jednego, określonego ruchu. Możliwe jest również 

sterowanie sekwencyjne, w którym Robowisdom wykona 

sekwencję zaprogramowanych ruchów po przełączeniu tylko 

jednego portu wejściowego zestawu edukacyjnego. Wyko-

rzystywane są także wyświetlacze 7-segmentowe, dio-dy 

oraz monitor LCD dostępne w zestawach DE_2, na których 

pojawiają się przykładowo informacje o rodzaju ruchów 

wykonywanych przez model robota. Studenci zapoznają się 

z dostępnym oprogramowaniem, które mogą wykorzystać do 

przygotowania własnych algorytmów sterowania. Duże pole 

do popisu dla studentów istnieje szczególnie w przypadku 

sterowania sekwencyjnego, gdzie studenci „rywalizują” 

między sobą przygotowując mniej lub bardziej ambitne 

programy prezentujące możliwości różnych ruchów robota, 

przy czym istotne są także tzw. efekty wizualne („taniec 

robota”) oraz ilość i jakość informacji pojawiającej się na 

wyświetlaczach. 

W czasie zajęć studenci zapoznają się z budową robota 

Robowisdom, budową sygnału sterującego, zasadami stero-

wania cyfrowego, zasadami konwersji komend. Mają moż-

liwość obserwacji na oscyloskopie sygnału generowanego 

przez diodę nadawczą dla różnych komend. Ponadto mają 

możliwość uruchomienia przykładowych programów do-

stępnych w laboratorium TC. Na kolejnych zajęciach stu-

denci opracowują i uruchamiają własny algorytm sterowa-

nia. Oceniana jest „atrakcyjność” ruchów robota, optymal-

ność przygotowanego programu oraz komunikatywność, w 

tym komentarze zawarte w programie oraz informacje poja-

wiające się na wyświetlaczach. Jak do tej pory najbardziej 

rozbudowany program opracowany przez studentów umoż-

liwiał w trybie kombinacyjnym wybór, przy pomocy 6 prze-

łączników zestawu DE_2, 34 możliwych ruchów robota, 

przy czym wybór ten należy potwierdzić dodatkowym prze-

łącznikiem. Wybór ruchu jest sygnalizowany na odpowied-

niej diodzie, a na LCD pojawia się informacja o rodzaju 

ruchu. Wybrane ruchy zostały wykorzystane również w 

sterowaniu sekwencyjnym, przy czym w tym przypadku 

wykorzystano dodatkowo dwa liczniki, jeden określa czas 

wykonywania określonego ruchu. Natomiast drugi jest od-

powiedzialny za wykonanie wszystkich zaprogramowanych 

ruchów, po jego przepełnieniu cykl prezentowanej sekwencji 

rozpoczyna się ponownie. Dodatkowo możliwe jest, przy 

pomocy przełącznika zestawu DE_2, zatrzymanie ruchów 

robota. Na rysunku 7 przedstawiono przykładowe przebiegi 

ilustrujące stan wskaźników siedmiosegmentowych LD0 –

 LD7. Z uzyskanych przykładowych przebiegów należy 

wywnioskować, że układ pracuje poprawnie. Oczywiście z 

wykonanego ćwiczenia studenci przygotowują sprawozda-

nie, które zawiera między innymi opis przygotowanego 

sterowania, w tym algorytm, przykładowe przebiegi czaso-

we, opis wykorzystywanych wejść i wyjść zestawu eduka-

cyjnego oraz wnioski. 

 

 
 

Rys. 7. Przykładowe przebiegi dla wskaźników  

siedmiosegmentowych 
 

6. WSPÓŁPRACA ROBOTA Z PLATFORMĄ  
ARDUINO YUN 

 

W laboratorium TC istnieje także możliwość sterowa-

nia robotem poprzez sieć Internet. Układem pośredniczącym 

pomiędzy siecią a robotem, czyli odbierającym sygnały 

sterujące za pomocą podczerwieni, jest platforma Arduino 

Yun [8, 9]. Zbudowana konfiguracja pozwala na sterowanie 

robotem z dowolnego miejsca na Ziemi poprzez sieć Inter-

net, pod warunkiem, że sieć, do której dołączono Arduino 

Yun posiada dostęp do Internetu i Arduino otrzyma publicz-

ny adres IP lub na jego port 80 (WWW) zostanie przekiero-

wany port z routera posiadającego publiczne IP. W tym 

przypadku układ nie przekazuje żadnej informacji zwrotnej z 

robota, Arduino pełni funkcję pilota, czyli sterowanie odby-

wa się tylko za pomocą przeglądarki internetowej. 
 Arduino Yun jest jedną z młodszych platform pro-

jektu Arduino. Jest to połączenie Arduino Leonardo (plat-

formy prototypowej wyposażonej w mikrokontroler ATMe-

ga32u4 oraz w bootloader zapewniający komunikację po-

przez port USB oraz wirtualny port szeregowy) z proceso-

rem Atheros AR9331 (wykorzystywanym głównie w route-
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rach). Procesory komunikują się za pomocą złącza RS-232 

(złącza RX i TX wyprowadzone są na płycie). Dla użytkow-

nika komunikacja ta jest niewidoczna, współpracę proceso-

rów realizuje biblioteka Bridge (po stronie mikrokontrolera) 

oraz specjalny proces obsługujący jej żądania w środowisku 

Linino (po stronie procesora linuksowego) [10]. Szczegóło-

wy opis działania biblioteki Bridge wraz z kodami źródło-

wymi części przeznaczonej dla mikrokontrolera oraz procesu 

linuksowego znajdują się na stronie Arduino [8]. Zestaw 

Arduino Yun posiada diodę podczerwieni.  

Na potrzeby laboratorium TC został opracowany spe-

cjalny program sterujący, który został wgrany do mikrokon-

trolera. Dodatkowo w katalogu głównym serwera WWW 

został utworzony podkatalog robosapien.html, którego za-

wartość również została specjalnie przygotowana i przete-

stowana. Obsługa układu sprowadza się do wejścia na stronę 

http://adres_yun/ robosapien.html i wybrania jednego z 

dostępnych poleceń, przy czym adres_yun definiowany jest 

przez sieć, do której podłączone jest Arduino Yun. Widok 

menu umożliwiającego sterowanie poprzez Internet przed-

stawiono na rysunku 8. Zadaniem studenta jest poznanie 

zasad i możliwości sterowania robotem poprzez Internet. 

Studenci bardziej ambitni mogą dostępne oprogramowanie 

weryfikować, optymalizować lub rozbudowywać. 

 

 
 

Rys. 8. Widok menu umożliwiającego sterowanie poprzez Internet 

 

7. ZAKOŃCZENIE 

 

Jak już wspomniano w laboratorium TC jest znacz-na 

ilość modeli umożliwiających poznanie zasad cyfrowego 

sterowania. Robot Robowisdom należy do jednych z modeli 

budzących największe zainteresowanie wśród ambitnych 

studentów. Przyczyną są pewnie bardzo duże możliwości 

modelu, co wiąże się z przygotowaniem bardziej rozbudo-

wanego algorytmu sterowania, bardziej widowiskowego 

pokazu możliwości modelu. Dostępne w laboratorium różne 

wersje oprogramowania wzorcowego są chętnie wykorzy-

stywane przez studentów do realizacji własnych pomysłów. 

Do tej pory przygotowanie oprogramowania przez studen-

tów dążących do zdobywania odpowiednich wiadomości i 

umiejętności nie sprawiało większych problemów. Robot 

dobrze odwzorowuje możliwości ruchowe człowieka. 

Urozmaica on nie tylko naukę, ale również jest w pewnym 

sensie zabawą. Należy dodatkowo podkreślić, że obecnie 

układy programowalne są intensywnie rozwijane, są coraz 

częściej wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Przed-

stawione w artykule przykłady nie wyczerpują wszystkich 

możliwości sterowania robotem Robowisdom. Obecnie jest 

przygotowywana propozycja wykonania sterowania poprzez 

wykorzystanie portu RS–232 wbudowanego w zestaw 

DE_2. Możliwe jest sterowanie robotem poprzez zaprogra-

mowany, jako wirtualny mikroprocesor, układ FPGA zesta-

wu DE_2 z wykorzystaniem języka C/C++. Z pewnością 

będzie to ciekawe rozwiązanie sterowania robotem i będzie 

kolejnym etapem w rozbudowie stanowiska laboratoryjnego. 
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USE OF THE HUMANOID ROBOT ROBOWISDOM 
 IN THE DIDACTICS OF THE DIGITAL TECHNIQUE 

 

The article presents several years of the operation experiences with the remote - controlled robot Robowisdom in the 

digital technique laboratory on Electrical Engineering Faculty in Gdynia Maritime University. The building of the robot and 

the principle of controlling was described. The examples of the co-operation of the robot with didactic platforms DE_2, 

DE_0_Nano and Arduino Yun were presented too. 

 

Keywords: digital technique, didactics, humanoid robot, programmable logic, FPGA, VHDL. 
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Streszczenie: Śledzenie ruchów gałki ocznej jest tematem 

badawczym o szerokiej przydatności w wielu zastosowaniach. 

Najmniej inwazyjną i tym samym najbardziej praktyczną metodą 
określania punktu fiksacji jest metoda bez wykorzystania 

oświetlenia podczerwonego i bez zapewniania fizycznego kontaktu 

z okiem. Ze względu na dużą prędkość ruchów gałki ocznej, z 

wykorzystaniem typowej dla komputerów PC kamery internetowej 

możliwe jest tylko wyznaczanie kolejnych punktów fiksacji 

(zatrzymania) wzroku. Dla wielu metod przetwarzania informacji 

wizyjnych, po ustaleniu pozostałych czynników, istotnym pozostaje 

wpływ oświetlenia. W pracy zaproponowano stanowisko i metodę 
do pomiaru obejmujące umiejscowienie punktowego oświetlenia, 

światłomierza, zapewniające stałe i stabilne położenie głowy 

badanej osoby, oraz obraz kontrolny i algorytm przetwarzania 

sygnału wizyjnego. Stanowisko pozwala na wykonywanie badań w 

powtarzalnych warunkach oświetleniowych oraz geometrycznych, 

niezbędnych do określenia wpływu oświetlenia na różne algorytmy 

śledzenia punktu fiksacji wzroku. 

  
Słowa kluczowe: komputerowa wizja, punkt fiksacji, natężenie 

oświetlenia. 

  

1. WSTĘP 
  

Śledzenie ruchów gałki ocznej jest interesującym i 

ważnym tematem badawczym z powodu szerokiej 

przydatności w różnych zastosowaniach, takich jak 

interakcja człowiek-komputer, wirtualna rzeczywistość, 
diagnostyka chorób oczu, obserwacja reakcji ludzkich, i 

innych [1]. 

W metodach wizyjnych śledzenie wzroku odbywa się 
przy wykorzystaniu jednej lub kilku odpowiednio 

ustawionych kamer. Ze względu na prędkość kątową gałki 

dochodzącą do 900°/s przy zmianie kierunku patrzenia oraz 

szybkością nagrywania zwykłej kamery wynoszącą 
zazwyczaj od 25 do 30 klatek na sekundę, praktycznie 

niemożliwe jest śledzenie przemieszczenia gałki, a tylko 

wyznaczanie kolejnych punktów fiksacji [2].  

Najmniej inwazyjną z metod określania punktu fiksacji 

jest metoda bez wykorzystania oświetlenia podczerwonego 

[3]. Uzyskiwany obraz w świetle widzialnym jest 

przetwarzany w taki sposób aby ustalić położenie źrenicy 

lub tęczówki. Następnie wyliczona pozycja jest  odnoszona 

do przyjętego punktu referencyjnego, którym najczęściej jest 

krawędź oczodołu. Do działania algorytmu potrzebna jest 

dla każdego użytkownika wcześniejsza kalibracja, t.j. 

ustalenie powiązania między położeniem gałki ocznej a 

znaną lokalizacją punktu fiksacji. 

W przypadku wyszukiwania obrazu samej źrenicy, 

uzyskiwany jest lepszy kontrast pomiędzy nią i otoczeniem 

(skórą, rzęsami), niż przy wyborze tęczówki. Jednak przy 

śledzeniu tęczówki dostępna jest większa powierzchnia do 

wykrycia i mniejsza szansa na przykrycie całości obszaru 

przez powiekę.  
W obu wypadkach jakość przetwarzanych informacji 

zależy od natężenia oświetlenia. Brak jednak badań 
wskazujących na powiązanie dokładności określenia punktu 

fiksacji z natężeniem oświetlenia. 

 

2. PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH BADAŃ 

  

Niewiele miejsca w publikacjach poświęcono badaniu 

wpływu natężenia oświetlenia na dokładność wyznaczania 

punktów fiksacji.  

Prace J. Wang oraz E. Sung [4][5] dotyczą m.in. 

wykrywania położenia głowy, określania wieku na 

podstawie zdjęcia twarzy, czy właśnie ustalania kierunku 

wzroku. W [4] opisano zaprojektowany system do badania 

położenia punktów fiksacji, który działa w oparciu o 

wyznaczanie położenia obu tęczówek.  

W [6] opisuje pomiar dokładności śledzenia wzroku 

użytkownika wraz ze śledzeniem pozycji głowy. Pozycja 

głowy jest wyznaczana za pomocą algorytmu POSIT, a 

głowa modelowana jest siatką sinusoidalną. Pomiar 

dokonywany jest w oparciu o pozycję jednej gałki ocznej. 

Podaje się średni otrzymany błąd 1,5°, przy czym najlepsza 

badana osoba uzyskała 0,9° a najgorsza 2.0°, niemiej 

pomiary nie uwzględniały natężenie oświetlenia. Rezultaty 

przedstawione na rysunku 1 stanowią dość zwarte skupiska 

oddalone od punktu zadanego, ale ukazujące też pewną 
powtarzalność oraz różny bias dla różnych znaczników. 

Zaskakującym jest fakt, że różnica pomiędzy najlepszą 
a najgorszą średnią pojedynczego wynosi aż 1,1

o
. Może to 

świadczyć o tym, że testy były przeprowadzane w różnych 

warunkach i z tego wynika tak duża rozbieżność. 
Opublikowane wyniki wcześniejszych badań wskazują 

czasami na zaskakująco duże błędy w określeniu punktu 

fiksacji wzroku, np. błąd maksymalny w przedziale od 7° do 

8° [7] (rys.2). Ponieważ oświetlenie jest jednym z głównych 

czynników wpływających na dane wejściowe używane w 

przetwarzaniu obrazu, poniżej zaproponowano metodę i 

stanowisko, które pozwalają powiązać wielkość 
obserwowanych błędów z natężeniem oświetlenia twarzy 

osoby badanej. 
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Rys. 1. Rezultaty pracy [6], nie uwzględniające poziomu 

natężenia oświetlenia 
 

 
 

Rys. 2. Rezultaty pracy [7] - punkty zadane (czarne kropki) 

oraz wyliczone punkty skupienia wzroku (kropki połączone 

liniami) 

  

3. OPIS STANOWISKA I METODY 

  

Przyjęto że błąd określenia punktu fiksacji to odległość 
liniowa pomiędzy punktem zadanym, na który spogląda 

użytkownik, a punktem wyliczonym, przy ustalonej 

odległości głowy, wielkości i rozdzielczości ekranu. Pozycje 

punktu zadanego oraz otrzymanego określone są ich 

współrzędnymi ekranowymi w pikselach.  

Ostateczne wartości błędu reprezentowane są jako 

stopnie kątowe, przy założonym oddaleniu głowy osoby 

badanej od monitora o 50 cm, co mieści się w zalecanym 

przedziale od 40 do 70 cm [8] i wymiarach ekranu około 

34 cm x 18 cm. Rozdzielczość ekranu to 1366 x 768 pikseli. 

Zastosowano punktowe źródło światła umieszczone 

ponad ekranem na takiej wysokości, aby nie oślepiać osoby 

badanej i nie powodować uczucia dyskomfortu. Dodatkowo 

umieszczono je dokładnie na środku szerokości monitora 

tak, aby obie połówki twarzy były oświetlone równomiernie.  

Dobór wartości oświetlenia rozpoczęto od testowania 

algorytmu i sprawdzenia, jakie jest najniższe natężenie 

oświetlenia, przy którym możliwe jest uzyskanie rezultatów 

mieszczących się w założonym przedziale ufności, który 

określono na 90% przy 50 pomiarach. Jako parametr 

graniczny przyjęto, że błąd nie powinien przekraczać 4°, co 

stanowi około 10% szerokości ekranu i 20% jego wysokości. 

Ostatecznie do przeprowadzenia testów wybrano następujące 

pięć poziomów oświetlenia: poziom 1: 20 lx - pierwszy 

poziom oświetlenia spełniający założony poziom ufności, 

poziom 2: 50 lx, poziom 3: 100 lx, poziom 4: 300 lx, poziom 

5: 500 lx - zalecane przez Polską Normę oświetlenie 

stanowiska pracy z komputerem [9]. Schemat stanowiska 

pomiarowego zaprezentowano na rysunku 3.  

 
  

Rys. 3. Schemat stanowiska do prowadzenia badań: punktowe 

źródło światła bezpośrednio nad kamerą znajdującą się w górnej 

ramce ekranu (A), statyw definiujący punkt pomiaru (B) 

  

Przed badaniem następuje ustawienie kierunkowego 

źródła światła A tak, aby uzyskać odpowiednią dla danego 

poziomu jasność oświetlenia, mierzoną światłomierzem przy 

czole osoby badanej. Oddzielnie dla każdej osoby przed 

przeprowadzeniem badania odbywa się kalibracja. Badane 

osoby podchodzą do stanowiska i umieszczają brodę na 

statywie B w celu wyeliminowania różnic w pozycji głowy 

oraz wpływu ruchów głowy na wyznaczane punkty fiksacji. 

Prezentowane jest kolejno pięć ekranów i w tym czasie 

osoba badana proszona jest o skupienie wzroku na punkcie 

oznaczonym krzyżykiem (rys.4). Kalibracja programu 

polega na ustaleniu współczynników proporcji w osi 

poziomej i pionowej. 

 

 
Rys. 4. Obraz kontrolny z uwidocznionymi wszystkimi punktami 

kalibracji. Wymiary w pikselach oraz jako odległość kątową dla 

głowy oddalonej od monitora o 50 cm 

 

Po pomyślnym przeprowadzeniu kalibracji następuje 

właściwe badanie. Prezentowane są kolejne obrazy na 

ekranie, z zaznaczonym punktem zadanym, w który 

spogląda osoba badana. W sumie zastosowano 5 obrazów z 

punktami zadanymi znajdującymi się w każdym z 

narożników ekranu oraz na środku ekranu. Dla każdej 

pozycji przeprowadzano 10 pomiarów, co przy 5 poziomach 

oświetlenia daje 250 wyników na osobę. Badaniu poddano 8 

osób. 

Pierwszym etapem działania algorytmu jest detekcja 

obszaru twarzy i oczu. Odbywa się na poprzez konwersję do 

obrazu monochromatycznego, rozciągnięcie histogramu w 

celu poprawy kontrastu, wykrywanie twarzy a następnie 

oczu klasyfikatorem Harra [10], Aby wykluczyć obecność 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 51/2016                                                                      133 

twarzy osób trzecich w polu kamery, oraz zapobiec błędom 

klasyfikacji, w przypadku wykrycia innej liczby twarzy niż 
jedna, i innej liczby oczu niż dwoje, dalsza obróbka jest 

przerywana (rys.5). 

 

START

Wstępne 

przetworzenie 

obrazu

Detekcja twarzy 

Pobranie 

obrazu z 

kamery

Czy wykryto twarz?
NIE

Detekcja oczu

TAK - JEDNĄ

Wyznaczenie 

jednego obszaru 

zawierajacego twarz 

osoby badanej na 

podstawie wielkosci

TAK - KILKA

Czy wykryto oczy?
NIE

Zapis informacji o 

położeniu oczu

Koniec

TAK

 
  

Rys. 5. Schemat blokowy procesu detekcji twarzy i oczu 

 

Na podstawie 3 klatek z kamery zawierających wykryte 

w opisany wyżej sposób dwoje oczu, dla każdego z 6 tak 

uzyskanych obrazów oka prowadzone jest dalsze 

przetwarzanie a ostatecznie przyjmowany rezultat jest 

średnią z 6 uzyskanych wyników cząstkowych. Obszar 

reprezentujący oko jest przetwarzany poprzez ponowne 

rozciągnięcie histogramu w celu poprawy kontrastu, 

binaryzację odwróconą z dynamicznym progiem, i 

pozostawienie największego jednorodnego obszaru bieli. W 

celu określenie punktu fiksacji, za punkt referencyjny 

przyjmuje się lewy górny narożnik obszaru oka, wykrytego 

przez algorytm Haara. Współrzędne środka źrenicy (WSZ) 

wyznaczane są jako środek ciężkości największego 

jednorodnego obszaru bieli, t.j. łącznego obszaru źrenicy i 

tęczówki. Współrzędne punktu fiksacji dla każdej osi 

oddzielnie wyznaczane są  z proporcji miedzy współrzędną 
WSZ z danych z procesu kalibracji, i z wartości uzyskanej 

podczas badań. 
 Opisaną metodę zaprogramowano  w języku C++ z 

użyciem biblioteki OpenCV [10]. 
 

4. WYNIKI 

  

Prezentowana metoda pozwala uzyskać zbliżone 

wyniki dla różnych osób badanych, przy zadanych 

poziomach oświetlenia. Rysunek 6 przedstawia w stopniach 

kątowych średnią wartość błędu z 10 pomiarów, dla 

poszczególnych osób, badanego znacznika wzorcowego, i 3 

poziomów oświetlenia. Wykresy prezentują płaszczyzny 

między dyskretnymi punktami tylko w celu prezentacji 

przestrzennego rozmieszczenia tych dyskretnych punktów. 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
 

Rys. 6. Średnia wartość błędu w zależności od osoby badanej i 

znacznika wzorcowego dla natężenia oświetlenia a) 20 lux;  

b) 100 lux; c) 500 lux. 
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Dzięki możliwości precyzyjnego określenia położenia 

głowy oraz pomiaru oświetlenia twarzy, metoda umożliwia 

również identyfikacje przyczyn błędnych wyników. Na 

rysunku 7a przedstawiono przykład wyników z błędem 

powstałym najprawdopodobniej z powodu zmiany ułożenia 

głowy po kalibracji. Spowodowało to przesunięcie (bias) 

wyniku w kierunku oznaczonym strzałkami. 

Z kolei na rysunku 7b, dla tej samej osoby badanej 

uwidoczniono błąd będący wynikiem wybranego sposobu 

przetwarzania danych wizyjnych przez algorytm. Okręgi 

wskazują odległość od znacznika ok 2
o
, w której mieści się 

większość tych pomiarów. 

 

a) 

 
b) 

 
 

Rys. 7. Prezentacja błędnych wyników dla dwóch różnych 

źródeł błędów; a) błąd kalibracji, b) błąd metody. 

 

5. WNIOSKI 

  

Celem przedstawionych prac było opracowanie 

stanowiska i algorytmu rozpoznającego położenia gałki 

ocznej, które umożliwią badanie wpływu zmiennego 

natężenia oświetlenia na dokładność określenia punktu 

fiksacji wzroku. Realizację oparto o metodę z 

wykorzystaniem systemu wizyjnego bez oświetlenia 

podczerwonego. Jest to jedno z najmniej wymagających, 

często stosowanych, i najmniej inwazyjnych rozwiązań, 
które oprócz komputera i kamery nie wymaga użycia 

dodatkowego sprzętu.  

Stanowisko i metoda mogą poprawić jakość wyników 

określania punktu fiksacji wzroku dla wielu zastosowań (np. 

obsługa manipulatorów, pomoc osobom niepełnosprawnym).  

Planowaną kolejną pracą jest wykorzystanie 

stanowiska do opracowania charakterystyki zależności 

błędów od natężenia oświetlenia. 
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THE STAND AND METHOD OF MEASURING THE INFLUENCE OF ILLUMINANCE ON 

THE ACCURACY OF DETERMINATION OF THE GAZE FIXATION POINT 
  

Eye ball is an interesting and important research topic due to its wide usefulness in many applications. Due to high 

speed of eye ball movement, only detecting the gaze point is possible. The least invasive and therefore the most applicable 

method of determining the gaze point is the method based on ambient light, which also does not require getting into physical 

contact with the eye. The key element influencing the quality of computer vision information is ambient light illuminance. In 

this paper a measurement stand and a method have been proposed that encompass the placement of point light source, and 

placement of the light meter, ensuring a stable and steady head position of the examined person, a visual control pattern, and 

an algorithm to process the vision data. The measurement stand allows to conduct research in repeatable light and geometry 

conditions, which are essential to measure the impact of illuminance on different algorithms for gaze fixation point 

determination. 

  

Keywords: computer vision, gaze fixation, illuminance. 
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Abstract:   The goal of this study is to preliminary assess the wind 
resources on the Szubieniczne Hill in order to predict the annual 
energy production for planned small wind turbine. The analyzed 
site is located close to the Gdańsk University of Technology 
campus, in complex urban environment additionally surrendered by 
forested hills. The assessment is based on Computational Fluid 
Dynamics simulations which allow to evaluate the wind energy 
potential on the entire area of interest. Simulations are integrated 
with a long-term local wind measurements from nearby AARMAG 
weather mast. The study provides micro-scale wind maps of the 
analyzed area which are then used to a calculation of annual energy 
production and to proposed wind turbine located at the hill cost-
effectiveness evaluation.  
 
Keywords: computational fluid dynamics, wind resource 
assessment, wind turbine, annual energy production. 
 
1. INTRODUCTION  
 

Wind power is one of the most commonly used 
renewable energy source. In order to extract power available 
in the wind the variety of the wind turbines have been 
designed. Wind turbines became important part of the Power 
Production System all around the globe, especially within 
European Union. They are also important part of the of the 
Micro and Smart Grids which goal is to substitute the 
centralized power distribution systems. However, 
development of the electrical grids with distributed power 
generation and energy storage requires further researches 
conducted in specialized research facilities. Therefore, in 
2010 Electrical and Control Engineering Faculty of Gdańsk 
University of Technology (GUT) has launched the project of 
Research Laboratory on the Innovative Power Technologies 
and Integration of Renewable Energy Sources LINTE ^ 2. In 
[1] authors proposed extension of LINTE ^ 2 capabilities by 
concept of correlated wind and water power plant located on 
the nearby Szubieniczne Hill (54°22'08" N, 18°37'01" E). 
The goal of this study is to preliminary assess the wind 
resources on the Szubieniczne Hill in order to predict the 
annual energy production (AEP) for planned small wind 
turbine. The Computational Fluid Dynamics (CFD) is widely 
used for this purpose. Many specialized CFD commercial 
software packages have been introduced to the industry (e.g. 
WAsP, GH WindFarmer, WindSim, UrbaWind, TopoWind). 

The area of interest in located in the highly urbanized 
environment which is very challenging to simulate due to the 
high non-linearity of the flows in the cities. In the literature, 
there are two main approaches for wind maps producing in 

such a locations. First, is to explicitly model the geometry of 
all the building enclosed in the area of interest. Such a 
methodology is applied for example in commercial code 
UrbaWind. In [2] authors reproduced the wind flows at the 
campus of Massachusetts Institute of Technology by 
introducing into the calculation domain shapes of the 
campus facilities. However, such a approach requires much 
more denser mesh grid and thus, is more computational 
resources demanding what may limit the calculation domain. 
The exact dimensions of all the buildings, which are often 
hard to acquire, have to be known as well. In addition, in the 
most of the studies the terrain in the domain is assumed to be 
flat which is not a case in the Szubieniczne Hill vicinity. The 
second approach is to represented buildings and other urban 
forms, as well as forest, water areas etc. by using appropriate 
roughness parameters in the wall functions.  As indicated in [3] 
it is popular option to use products which apply this 
methodology, such as WindSim or TopoWind for wind 
resource assessment in urban environments. In [4] authors 
established the annual mean wind speed and mean wind 
power density maps for entire city of Singapore (710,3 km2). 
In [5] wind resources of the Metropolitan Area of Barcelona 

 
Fig. 1. Area of the interest. North-West corner set to 54°23'24" 

N, 18°34'30" E 
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have been mapped by use of this approach. The results have 
been then used as initial conditions for calculations with 
explicitly modelled city structures. From the other hand, as 
mentioned in [3] most of the software applying second 
approach are developed and designed for the wind resources 
assessment in rural areas (e.g. [6]) and therefore may 
introduce significant uncertainties in the estimated urban 
wind potential.  

In this study, to assess the wind conditions at the 
Szubieniczne Hill the second approach has been chosen. In 
the general-purpose CFD software ANSYS Fluent the 
methodology used within specialized products has been 
applied. The entire area of interest has been shown in Figure 
1 with Szubieniczne Hill marked as “SH”. The domain size 
is set to be 5 km x 5 km with the North-West corner located 
at 54°23'24" N, 18°34'30" E.  
 
2. INPUT DATA 
  

In order to estimate wind conditions at the site location 
at least one climatology data has to be present in the 
calculation domain. In this study reference wind speeds and 
directions have been extracted from the ARMAGG weather 
station located at 54°22'48.5" N,  18°37'11" E and marked in 
the Figure 1 as “AM-8”. The anemometer is placed at a 
typical 10 m height agl. Data from “AM-1” (anemometer at 
3 m agl) are used in the verification purpose. Data from both 
sites have been collected from Jan 2014 to Dec 2015 and 
hourly averaged. (© Data included in this paper have been 
provided free-of-charge and are the property of the 
ARMAAG Foundation). The AM-8 wind speeds histogram 
and corresponding wind rose with total 8 direction are 
plotted in the Figure 2. 

The Weibull probability distribution is widely used in 
the wind power industry as an accurate representation of the 
wind speed regimes [6]. The wind probability distribution 
function (PDF) is defined as 
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where: U – wind speed, α – Weibull shape factor, 

  β – Weibull scale factor. 
 
Raw data collected from the station “AM-8” were converted 
into Weibull PDF sector by sector with maximum likelihood 
algorithm and presented in Table 1. The probability of 
occurrence (“Time”) of the wind blowing from a particular 
direction has been presented as well. 

 
3. NUMERICAL SETUP 

 
The simulations are conducted using 3D steady 

Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) equations with 
the standard k-ε turbulence model and performed for each of 
8 directions. The computational domain used in this study is 
set to 5 km x 5 km and 1200 m height. Orthography data are 
extracted from the NASA database (SRTM) with fine 
resolution of 90 m x 90 m at the Equator. The first grid layer 
height is set to about 1 m and then 44 prism element layers 
are introduced with growing ratio of 1.1, reaching 
approximately 720 m agl in total. Above this level, the 
unstructured tetrahedral mesh with face size of 90 m is set. 
At the ground level average horizontal face size is about 50 
m. This result in a grid with 570,863 cells in total.  

A flow boundary condition either as velocity inlet or 
pressure outlet is imposed on a particular faces of the 
computational domain, depending on the wind direction 
simulated. In case of directions N, S, W, E side faces are set 
to symmetry. Top boundary is set to a symmetry as well. At 
the bottom boundary the standard wall functions is used in 
combination with the sand-grain based roughness 
modification. The roughness lengths z0 extracted from the 
Corine Land Cover database (2012) are combined with 
parameters kS (roughness height) and CS (roughness 
constant) by a relationship given in [7].  

Similar to the commercial codes, the CFD model is 
initialized based on the free stream wind velocity presented 
above Atmospheric Boundary Layer (ABL) [8]. In this 
study, for all the directions ABL is set to 500 m agl and 
above this level the wind blows with constant speed of 10 
m/s. Below the ABL a logarithmic mean wind speed profile 
under  neutral atmospheric condition is imposed 
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                           (2) 

 
where: z – height coordinate,  u* – friction velocity,  � – von 

Karman constant,  z0 – roughness length. 

Table 1. AM-8 reference values 
 

 
Umean [m/s] α � Time [%] 

N 1,05 2,01 1,18 6,46 

NE 1,07 2,17 1,21 5,86 

E 1,14 1,67 1,27 5,92 

SE 2,13 1,96 2,40 26,26 

S 1,35 1,91 1,52 8,66 

SW 1,70 1,63 1,90 13,84 

W 2,22 1,55 2,47 23,71 

NW 1,47 1,51 1,63 9,29 
 

 
 

Fig. 2.  Wind speeds histogram and wind rose for AM-8 
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Turbulent kinetic energy k and turbulence dissipation ratio ε 
at the inlet boundary are given by 
 

���� = 	 �∗
�
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where: &' 	– k-ε model constant, �()* −	ABL height. 
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In this study, the commercial CFD software ANSYS 

Fluent has been used. In order to assign the inlet profiles 
User Defined Function (UDF) has been created. Similarly, to 
assign the roughness parameters at the bottom boundary wall 
another UDF was used. The ANSYS Fluent software does 
not allow ks to be higher than distance between the central 
point of the wall-adjacent cell to the wall [7]. Therefore, ks 
was set to be 0,41 and roughness constant Cs values were 
changed instead. Calculations were carried out at the 
Academic Computer Centre in Gdańsk. 
 
4. WIND RESOURCE ANALYSIS AND ANNUAL 
ENERGY PRODUTION ESTIMATION 
 

Numerical simulation results for wind resources 
analysis are presented as the wind and power density maps at 
a height of 18 m above the ground level for each computed 
direction. The height of 18 m was chosen regarding a hub 
height of the SWP-25kW wind turbine proposed in [1]. As 
mentioned in section 3 simulations were performed with the 
assumption of free stream velocity above the ABL. 
Therefore, in order to obtain actual wind maps the modelled 
wind speed fields have to be scaled by the measured values 
[8]. The procedure is as follow: the calculated wind speed at 
the mast location is weighted with measured mean wind 
speed. This ratio is then applied to the entire modelling 
domain and mean wind speed map is generated. This 
assumption may not be valid in whole area of interest but 
according to [8] is quiet commonly used in commercial 
codes. Based on the weighted mean wind speeds the power 
density maps with consideration of Weibull shape parameter 
for each direction can be calculated as follow   
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where: ϱ – air density, β – Weibull scale parameter   

calculated as β = U/Γ(1+1/α) with U being mean 
wind speed, Γ – gamma function. 

 
The examples of the wind and power density maps for NW 
direction are presented in the Figure 3 and 4, respectively. 
The directional mean wind speeds for “WS” location at the 
hub height are summarized in Table 2. 

In order to estimate the directionless mean wind speed 
at the particular site directional mean wind speeds have to be 
weighted with the probability that the wind is coming from 
that direction. In this study the assumption that probability of 
directional occurrence at any location is exactly the same as 
at the “AM-8” site (Table 1) has been made. This however is 
not valid, especially for large and rough domains due to 
wind direction shifts not considered in this study. 
Commercial codes beside directional mean wind speed, 
transfer the wind roses as well [2]. Thus, this part of the 

methodology has to be further developed. Nevertheless, the 
similar assumption has been made in [3]. Therefore, total 
mean wind speeds for “WS” and “AM-1” calculations, as 
well as Annual Energy production estimation have been 
performed with this assumption. The directionless mean 
wind speed for “WS” location at wind turbine hub height 
was calculated to be 2,86 m/s. Calculated mean wind speed 
at the verification site “AM-1” was 1,16 m/s and was found 
to be in the good agreement with the measured value of 0,88 
m/s. 

The calculation of the combined hourly mean power Ph 
[kW] can be performed by taking into account the wind 
turbine power curve PT as well as the wind speed PDF p(U) 
over one year period (eq. 1). Ph is then given by [3] 

 

-4 =	∑ -6�������Δ��89:;9:
�<�89:=>               (6) 

 
where: Ucutin, Ucutout – cut in and cut out wind speed for 

SWP-25kW wind turbine, respectively. 
 

 
 

Fig. 3. Mean wind speed map for NW direction 

 

 
 

Fig. 4. Mean wind power density map for NW direction 
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The idealized SWP-25kW wind turbine power curve PT is  
 

-6��� = 	 %/?�
0&@                           (7) 

 
where: S – rotor diameter, Cp – power factor 
 
In Table 2. directional values of the Ph are presented (Ph,θi 
[kW], where θi indicates the wind direction). The mean 
annual energy production with consideration of the 
probability of the winds blowing from all analyzed direction 
can be expressed by 
 

ABC =	 DEFGG, ∑ -4,I=��JK
ILMN
K< �	              (8) 

 
where: θmax – total number of wind directions, p(θi) – 

probability of wind blowing from θ direction. 
 

The AEP for the SWP-25kW wind turbine located at the 
Szubieniczne Hill was calculated to be 14,223 MWh per 
year which is about 8 times less than declared by the 
manufacturer when the turbine is operating in the optimal 

conditions. The summarized results of AEP for each 
direction are presented in Table 2. 
 
5. CONCLUSION 

 
In this study, the general-purpose CFD software 

ANSYS Fluent has been used in order to preliminary assess 
the wind energy potential at the Szubieniczne Hill. 
Methodology used in specialized CFD software has been 
applied. As the result the wind and power density maps were 

obtained. Simulation results at the verification site were 
found to be in good agreement with measured values. 

Based on the CFD simulations AEP for SWP-25kW 
wind turbine located at the Szubieniczne Hill has been 
estimated. Calculated values show that wind conditions are 
not suitable for wind turbine of that size. Therefore, other 
types of wind turbines should be considered. 

Methodology presented in the study should be further 
developed especially in means of wind rose transferring. The 
number of analyzed sectors should be increased. Denser 
mesh as well as higher order discretization schemes could be 
introduced. 
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OCENA ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH WIATRU I PREDYKCJA ROC ZNEJ PRODUKCJI 
ENERGII DLA MAŁEJ TURBINY WIATROWEJ NA WZGÓRZU SZUB IENICZNYM 
 

W artykule przedstawiono wstępną ocenę zasobów energetycznych wiatru dla Wzgórza Szubienicznego. Wyniki 
symulacji zostały wykorzystane do estymacji rocznej produkcji energii dla proponowanej małej turbiny wiatrowej typu SWP-
25kW. Analizowana lokalizacja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Laboratorium Innowacyjnych Technologii 
Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2, proponowana turbina miałaby uzupełnić 
infrastrukturę badawczą laboratorium. Wzgórze Szubieniczne otoczone jest przez silnie zurbanizowane obszary oraz 
zalesione wzgórza. Taka lokalizacja stwarza wiele problemów w procesie modelowania i symulacji. Ocena zasobów 
energetycznych wiatru została przeprowadzona z wykorzystaniem metod Numerycznej Mechaniki Płynów. Wyniki zostały 
skorelowane z dwuletnimi pomiarami wiatru ze stacji meteorologicznej „AM-8” dostarczonymi przez Fundację ARMAGG. 
Wyniki obliczeń wskazują, że warunki wietrzności na Wzgórzu Szubienicznym nie sprzyjają instalacji proponowanej turbiny. 
 
Słowa kluczowe: zasoby energetyczne wiatru, numeryczna mechanika płynów, turbina wiatrowa. 

Table 2. Summarized AEP results for WS 
 

 
Umean [m/s] Ph,θi [kW] Ead,θi [MWh] 

N 1,70 0,1105 0,0625 

NE 1,80 0,1249 0,064 

E 1,89 0,3064 0,1589 

SE 3,29 1,8281 4,206 

S 1,83 0,1896 0,1439 

SW 2,64 1,1159 1,353 

W 3,86 3,5681 7,4114 

NW 2,47 1,0115 0,823 

Total 2,86 8,255 14,223 
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Streszczenie: W artykule omówiono trzy metody pomiaru małych 

energii dla oceny układów zasilania typu „energy-harvesting” 

i systemów mikromocowych. Opisano klasyczną metodę 
techniczną, jak i estymację energii zarówno poprzez pomiar 

ładunku oraz wykorzystanie równoważenia ładunku. Niezależnie 

od metody pomiaru, zwrócono uwagę na specyficzny, impulsowy i 

nieregularny charakter poboru energii przez systemy mikromocowe 

oraz podobny impulsowy charakter energii wytwarzanej przez 

przetworniki energy harwester (EH).  

 
Słowa kluczowe: pomiar małych energii, energy-harvesting, 

systemy mikromocowe. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Artykuł dotyczy tematyki pomiaru energii układów 

mikromocowych, pozyskujących i wykorzystujących do 

zasilania energię dostępną w otoczeniu (ang. Energy 

harvesting EH). 
Pozyskanie i przetworzenie na energię elektryczna 

innych form energii takich, jak: energia kinetyczna, energia 

cieplna, energia drgań mechanicznych lub energia pola 

elektromagnetycznego umożliwia konstruowanie urządzeń 
niewymagających klasycznych źródeł zasilania. 

Konstruowanie w taki sposób urządzeń pozwala 

zrezygnować z zastosowania zasilania bateryjnego oraz 

pozwala umieszczać je w trudno dostępnych miejscach. 

Główną trudnością w konstruowaniu urządzeń 
wykorzystujących zasilanie typu EH jest oszacowanie 

rzeczywistego zapotrzebowania na energię zasilanego 

systemu mikromocowego oraz ilości energii dostarczanej 

przez wybrany przetwornik w konkretnych warunkach 

pracy. Dokonanie bilansu energetycznego i ocena faktycznej 

sprawności narzuca konieczność pomiaru ilości energii 

na styku każdego z trzech głównych bloków systemu 

mikromocowego (przetwornika energii, układu zarządzania 

energią, właściwego systemu mikromocowego). Jest to 

również narzędzie pozwalające zoptymalizować konstrukcję 
systemu lub wykryć jego najsłabszy punkt. Ze względu na 

charakter pracy poszczególnych bloków systemu oraz 

właściwości mierzonych sygnałów wykonanie takich 

pomiarów najczęściej nie jest trywialne[1]. 

 

 

 

2. SPECYFIKA POBORU ENERGII PRZEZ  
    SYSTEMY MIKROMOCOWE 
 

Średnia moc pobierana przez system mikromocowy 

typowo liczona jest w mikrowatach. Tak niski pobór mocy 

jest możliwy, gdyż urządzenie przez znaczną część czasu 

jest w stanie uśpienia. Stany pełnej aktywności występują 
bardzo krótko, stanowiąc niewielki procent czasu pracy. 

Jako przykład posłużyć może węzeł sieci sensorowej, 

będący czujnikiem wybranej wielkości fizycznej 

np. temperatury. Przez większość czasu pozostaje on w 

stanie uśpienia pobierając prąd rzędu µA, następnie budzi się 
wykonując pomiar, zapis i bezprzewodowe wysłanie 

wyniku, w ostatniej fazie przechodząc z powrotem w stan 

uśpienia. Wysyłanie wyniku wiąże się z włączeniem 

nadajnika radiowego, który w krótkim czasie, rzędu 

milisekund potrafi zwiększyć pobór prądu do dziesiątek mA. 

Dokładny pomiar energii pobieranej przez system 

mikromocowy sprawia wiele problemów. Urządzenie 

pomiarowe musi charakteryzować się dużą dynamiką - 

mierzone prądy mogą zmieniać się o kilka rzędów wielkości. 

Konieczne jest szerokie pasmo ze względu na to, że duży 

prąd pobierany jest w bardzo krótkim czasie. Podobne 

wymagania stawia pomiar energii na wyjściu przetwornika 

EH, która zwykle pojawia się nieregularnie w impulsach o 

różnym natężeniu. Przy niekorzystnych warunkach energia 

może nie być generowana wcale. Rysunek 1 prezentuje 

przebieg zmian prądu akumulatora przykładowej 

„marketowej” lampy solarnej.  

 

 
 

Rys. 1. Dobowy cykl pracy akumulatora lampy solarnej 
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W dalszej części referatu zostaną omówione i 

porównane metody pomiaru energii pobieranej przez 

systemy mikromocowe oraz dostarczanej przez alternatywne 

źródła zasilania. Metody porównano symulacyjnie oraz 

eksperymentalnie przy wykorzystaniu przykładowych 

układów energy-harvesting opartych o ogniwo 

fotowoltaiczne, ogniwo Peltiera (generator 

termoelektryczny) oraz piezoelektryczny przetwornik drgań. 
 

3. POMIAR ENERGII METODĄ TECHNICZNĄ 
 

Podstawowy sposób wyznaczania mocy i energii 

pobieranej przez układ mikromocowy pokazano na 

rysunku 2. Polega on na dołączeniu woltomierza równolegle 

do źródła zasilania oraz szeregowym podłączeniu 

amperomierza między zasilaniem a obciążeniem.  

 

 
 

Rys. 2. Pomiar mocy metodą techniczną 
 

Wartości odczytane z obu mierników po przemnożeniu 

dają wartość pobieranej mocy, a po uwzględnieniu czasu - 

energię. Czynimy tu założenie, że wartości prądu i napięcia 

pozostają stałe w czasie pomiaru. Gdy wartość prądu oraz 

napięcia zmienia się w czasie, mamy do czynienia z mocą 
chwilową (1), charakteryzującą pobór mocy przez układ w 

danej chwili czasu. 

 

)()()( titutp zz ⋅=                         (1) 

 

gdzie: uz(t) – wartość chwilowa napięcia, iz(t) – wartość 
chwilowa prądu 

 

Ze względu na wspomniany wcześniej impulsowy 

charakter pobieranej energii układów mikromocowych oraz 

otrzymywanej z przetworników EH, sposób ten nie znajduje 

bezpośredniego zastosowania w pomiarach energii układów. 

Pobór prądu przez mikrokontroler zależy od rodzaju i 

liczby instrukcji wykonywanych w danej chwili czasu, 

dodatkowo jednostka centralna może pozostawać w stanie 

uśpienia przez określony czas i budzić się tylko celem 

wykonania pomiaru i wysyłania danych.  

W przypadku, gdy chwilowa wartość pobieranego 

prądu nie ma kluczowego znaczenia, możemy uśrednić jego 

wartość lub wyznaczyć prąd minimalny i maksymalny.  

Przy pomiarach układów mikromocowych lub 

przetworników EH wyznaczenie przebiegu prądu 

pobieranego lub generowanego w różnych trybach i 

warunkach pracy jest rzeczą niezwykle istotną. 
Zastosowanie metody definicyjnej do pomiarów energii w 

systemach mikromocowych wymagałoby użycia układów 

próbkowania wartości chwilowych prądu i napięcia (rys. 3) 

oraz realizacji całkowania ich iloczynu numerycznie[2]. 

Budowa układu pomiarowego realizującego taką 
metodę charakteryzuje się szeregiem wad. Zgodnie z 

twierdzeniem o próbkowaniu częstotliwość pracy 

przetworników A/C musi być dwa razy większa niż 
największa częstotliwość składowa sygnału próbkowanego. 

Ze względu na silnie impulsowy charakter pobieranego 

prądu, jego widmo częstotliwości jest ciągłe. Oznacza to 

konieczność stosowania filtrów antyaliasingowych, co 

prowadzi do pewnej sprzeczności. Z jednej strony 

wymagane jest jak najszersze pasmo (aby zachować dużą 
dokładność odtworzenia energii), z drugiej strony pasmo 

przenoszenia wzmacniaczy wejściowych musi być 
odpowiednio ograniczone (aby spełnić wymagania 

twierdzenia o próbkowaniu). W układzie o tak 

ograniczonym paśmie, strome impulsy prądu o dużej 

wartości byłyby przenoszone ze znacznym błędem. Ponadto 

w konstrukcji musiałby zostać użyty bardzo szybki 

mikrokontroler sterujący. Niepomijalny jest również wpływ 

błędów całkowania numerycznego. 

 

 
 

Rys. 3. Zastosowanie przetworników A/C w układzie do pomiaru 

małych energii 

 

Energię w takim układzie można wyznaczyć ze wzoru (2): 

 

∫ ⋅=
k

p

t

t

zz dttituE )()(                         (2) 

gdzie: tp – czas początkowy i tk – czas końcowy pomiaru. 

 

Warto tu wspomnieć, że powyższy układ może zostać 
zmodyfikowany, aby uniknąć pomiaru prądu. Jednym ze 

sposobów jest konwersja prądu pobieranego przez układ na 

napięcie (rys. 4). Pomiar napięcia jest łatwiejszy i typowy 

dla urządzeń pomiarowych takich jak oscyloskopy, 

przetworniki A/C czy karty DAQ. 

 

 
 

Rys. 4. Konwerter prąd-napięcie 

 

Napięcie na wyjściu konwertera prąd-napięcie na bazie 

wzmacniacza operacyjnego UWY zaprezentowanego na 

rysunku 4 jest wprost proporcjonalne do prądu IWE 

wpływającego do układu i równe jest: 

 

RIU WEWY ⋅−=                               (3) 

gdzie: IWE – prąd wpływający do układu, R – rezystancja w 

obwodzie sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego 
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4. ESTYMACJA ENERGII POPRZEZ POMIAR  
    ŁADUNKU 
 

Dla uniknięcia niedogodności metody technicznej, 

proponowana jest zwykle metoda bazująca na zastąpieniu 

całkowania numerycznego całkowaniem analogowym. Idea 

pomiaru oparta jest na zamianie mierzonego prądu na 

sygnał, którego częstotliwość jest zależna od pobieranego 

prądu. Proces ten opiera się na konwersji prądu na napięcie 

przy pomocy kondensatora. Płynący prąd, dostarczając 

ładunek, zwiększa napięcie na kondensatorze, 

proporcjonalnie do ładunku przepływającego w czasie, 

zgodnie ze wzorem (4). 

 

dtti
CC

Q
u

t

cc )(
1
∫
∞−

==                     (4) 

 

gdzie: uc – napięcie na kondensatorze, C - pojemność 
kondensatora, Q – ładunek zgromadzony w kulombach;  

ic – prąd płynący przez kondensator 

 

Poziom napięcia na kondensatorze jest kontrolowany 

przez układ złożony z przerzutnika i klucza do rozładowania 

kondensatora. Gdy napięcie na kondensatorze osiągnie 

odpowiedni poziom to następuje przełączenie przerzutnika 

i rozładowanie kondensatora. Czynność ta powtarza się 
generując impulsy o częstotliwości powtarzania zależnej od 

prądu, jakim ładowany jest kondensator. Zliczając liczbę 
impulsów w określonym czasie, możemy wyznaczyć średnią 
wartość prądu zużywanego przez zasilany układ.  

Jeżeli założymy, że w czasie całkowania napięcie 

zasilania można traktować jako stałe i równe napięciu Vcc 

zgodnie ze wzorem (5), 

 

constVtu cc ==)(                          (5) 

 

wzór (3) możemy zmodyfikować i zapisać w postaci (6). 

 

dttic )(V E  cc ∫⋅=                         (6) 

 

Opisuje on ilość energii pobranej przez system 

mikromocowy (bądź wytworzonej przez przetwornik EH). 

W artykule [3] została przedstawiona realizacja 

koncepcji pomiaru ładunku z wykorzystaniem dwóch luster 

prądowych. Schemat blokowy takiego układu przedstawia 

rysunek 5. 

Rys. 5. Układ pomiarowy do zliczania ładunku 

wykorzystujący ideę luster prądowych 

Prąd zasilający badany układ IZ przepływa przez gałąź 
pomiarową. Dzięki obecności luster prądowych ten sam prąd 

ładuje jeden z kondensatorów C1 lub C2. Drugi 

z kondensatorów w tym samym czasie jest rozładowywany 

przez klucz S1 lub S2.. Po naładowaniu kondensatora do 

określonego napięcia, następuje przełączenie kluczy i porcja 

ładunku zgromadzona w kondensatorze zostaje zliczona.  

Opisany układ rozwiązuje problem występujący w 

metodzie klasycznej, posiada niestety kilka ograniczeń. Po 

pierwsze, zastosowanie układu do pomiaru małej ilości 

energii generowanej przez źródło EH stanowi problem, gdyż 
w opisanej formie mierzony jest prąd wypływający z układu. 

Po drugie, bezpośrednie podłączenie przerzutnika do 

kondensatora pomiarowego może powodować problem 

związany z prądem polaryzacji wejścia, wprowadzając błąd 

systematyczny. Ponadto, przy napięciu zasilania równym 

5 V spadek napięcia na dwóch tranzystorach lustra wynosi 

ok. 1,5 V (UT), napięcie zasilające badany układ wynosi nie 

więcej niż 3,5 V. Dla uniknięcia niedogodności 

przedstawionej metody zwłaszcza związanych z 

zastosowaniem źródeł prądowych zaproponowano 

modyfikację przedstawioną w kolejnym rozdziale. 

 

5. ESTYMACJA ENERGII Z WYKORZYSTANIEM  
    RÓWNOWAŻENIA ŁADUNKU 
 

Koncepcja pomiaru opiera się na zasadzie działania 

przetwornika A/C z równoważeniem ładunku. Jest ona nieco 

bardziej skomplikowana w realizacji sprzętowej. Rysunek 6 

prezentuje schemat blokowy typowego modulatora ∑∆ z 

dodatkowym przetwornikiem napięcie-prąd. 
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Rys. 6. Schemat blokowy układu pomiarowego energii opartego na 

zasadzie działania modulatora ∑∆ 

 

Na rezystorze pomiarowym Rp odkłada się napięcie 

proporcjonalne do prądu Irp przepływającego przez badany 

układ. Następnie jest ono konwertowane ze 

współczynnikiem n na prąd Ip ładujący integrator oparty na 

wzmacniaczu operacyjnym. Kiedy napięcie na 

kondensatorze przekroczy poziom napięcia odniesienia 

komparatora, układ sterujący włącza na określony czas 

kompensujące źródło prądowe, które rozładowuje integrator 

ustalonym prądem Ik. Zmiana stanu na wyjściu układu 

sterującego informuje o odmierzeniu porcji ładunku. 

 

tInQ k ∆⋅⋅=∆                             (7) 

gdzie: n – współczynnik przetwornika napięcie-prąd, Ik- prąd 

płynący ze źródła kompensującego, t – czas 
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Po czasie ∆t znów sprawdzany jest stan komparatora 

i proces się powtarza. Ładunek odejmowany z integratora 

jest proporcjonalny do ładunku dostarczanego przez prąd Irp 

do badanego układu. W ten sposób liczba zliczeń jest 

proporcjonalna do całki z prądu Irp, który może mieć 
dowolny charakter np. zmienny, impulsowy czy 

jednokierunkowy. 

W celu przebadania metody zbudowano prosty licznik 

z funkcją częstościomierza do zliczania przepływającego 

ładunku. Układ zlicza każdą zmianę sygnału wejściowego 

(zbocze narastające lub opadające). Dodatkowo, co 1 s 

zapamiętywana jest liczba zliczonych zboczy. W ten sposób 

realizowany jest pomiar częstotliwości występowania 

impulsów z rozdzielczością 1 Hz.  

Interwał czasowy w mikrokontrolerze sterującym 

pomiarem wynosi 1ms, co daje maksymalną częstotliwość 
zboczy sygnału na wyjściu licznikowym równą 1 kHz. 

Z tego wynika, że pomiar prądu może się odbywać 
z rozdzielczością tysiąca działek, a jedno zliczenie oznacza 

zarejestrowany przepływ ładunku 1/1000 ładunku 

niesionego przez prąd przy pełnym zakresie. Dla pełnego 

zakresu pomiarowego tj. 0,5 V spadku napięcia 

na rezystorze pomiarowym otrzymamy fzl=1 kHz. 

Przykładowo dla rezystora pomiarowego Rp = 50 Ω 

(napięcie zakresowe 0,5 V) maksymalny mierzony prąd 

wynosi 10 mA. Wskazanie „częstościomierza” 1 Hz oznacza 

przepływ prądu 10 µA a jedno zliczenie przepływającego 

ładunku równa się 1/1000*10 mC/1 s = 10 µC. Stosując 

wzór (7) możemy również obliczyć ładunek jednostkowy od 

strony źródła kompensującego;  

Q = (1 kΩ/50 Ω) * 500 µA * 1 ms = 20 * 500 nC = 10 µC. 

Poprzez dobór czasu otwarcia źródła kompensującego 

można uzyskać programową zmianę rozdzielczości 

pomiarów. Miernik realizujący ideę pokazaną na rysunku 6, 

pozwala na pomiar przepływającego ładunku z dokładnością 
nie gorszą niż 2,5% na zakresie o największej 

rozdzielczości, oraz nie gorsza niż 1,2% dla rozdzielczości 5 

tys. działek W tej postaci urządzenie może mierzyć ładunek 

przepływający tylko w jednym kierunku przykładowo ze 

źródła do akumulatora, ale już nie z akumulatora do 

odbiornika. Konieczna jest również możliwość rejestracji 

pomiarów w celu łatwego ich opracowywania. 

 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Celem pracy było przedstawienie metod pomiaru 

małych energii dla oceny efektywności układów EH 

i systemów mikromocowych, z uwzględnieniem ich 

specyficznych właściwościach pracy, a co się z tym wiąże 

charakterystycznym poborem prądu. Wyszczególniono trzy 

metody pomiaru, ilustrując każdą z metod schematem 

blokowym i równaniami, a także opisując specyficzne 

właściwości oraz wskazując wady i zalety danej metody. 

Wszystkie opisane układy zostały zrealizowane w formie 

prototypów i przebadane zarówno dla referencyjnych 

wartości prądów oraz z wykorzystaniem symulatora 

urządzenia mikromocowego przedstawionego w pracy [4]. 
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REVIEW OF MEASUREMENT METHODS OF SMALL ENERGY FOR THE ASSESMENT 
OF "ENERGY-HARVESTING" CIRCUITS AND MICROPOWER SYSTEMS 

 

The article is concern on the issues of measurement methods of small energy low-power devices which collecting  

the Energy avilable in the enviroment. The main difficulty in constructing such devices is an estimation of energy demand. 

The average power consumption the low-power system is typically calculated in microwatts. Accurate measurement  

of the energy consumed by a typical micropower system is problematic - measuring device must have a large dynamic range. 

It is assumed that the measured currents can be varied by at least two orders of magnitude. There must be a wide band width 

due to the fact that a large current is consumed in a very short time (pulse). Similar requirements determine the measurement 

of the Energy supplied from alternative sources. Electrical energy available at the output of converter usually appears 

irregularly in pulses of varying intensity of current and different voltages. For this reasons technical method and use  

of current-voltage converters are useless. The another method assumes sampling the signals of supply voltage and current 

and performing multiplication and integration numerically, but it have a number of drawbacks. Charge counting method 

gives more reliable results than the voltage and current measurement, even using high-speed A/D converters. Unfortunately, 

it is problematic to use the circuit in this form to measure the amount of energy generated by the EH source, because  

the measured current is flowing out of the system. The concept of measurement based on the principle of operation 

on the A/D converters to the load balancing is a bit more complicated in hardware implementation. The meter built according 

to the Figure 6 allows the measurement of the flow charge with an accuracy not worse than 2.5% on the highest resolution, 

and not worse than 1.2% for a resolution of 5 thousand plots. This type of device may measure the charge flowing in one 

direction, for example from the source to the battery. 

 

Keywords: measurement of small Energy, Energy-harvesting, micropower systems. 
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Streszczenie: Zaprezentowano metodykę pomiarów odporności na 
zaburzenia promieniowane układu elektronicznego  
z wykorzystaniem komory GTEM. Badania przeprowadzono  
w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 1 GHz na stanowisku 
pomiarowym wyposażonym w komorę GTEM -500, zintegrowany 
generator sygnałowy z wbudowanym wzmacniaczem mocy, 
sterowanym z poziomu specjalistycznego oprogramowania 
WIN6000. Opisano procedurę kalibracyjną, określającą obszar 
jednorodny komory GTEM. Przedstawiono wybrane wyniki testów 
odporności na zaburzenia promieniowane typowego multiwibratora 
astabilnego przeprowadzone zarówno w oparciu o zalecenia 
normalizacyjne jak i w szerszym zakresie, uwzględniającym 
wyższe niż normatywne poziomy natężenia pola elektrycznego. 

 
Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, odporność 
na zaburzenia promieniowane, komora GTEM. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Badania odporności układów elektronicznych na 

zaburzenia promieniowane o częstotliwości radiowej (RF) 
wykonuje się zgodnie z wymaganiami podanymi w normach 
kompatybilności elektromagnetycznej [1, 2]. Normy te 
określają metodę badań, opisują aparaturę badawczą wraz  
z konfiguracją stanowiska pomiarowego oraz podają sposób 
przeprowadzenia kalibracji wygenerowanego pola 
elektromagnetycznego. W warunkach laboratoryjnych 
symulacje pól elektromagnetycznych w zakresie 
częstotliwości od 80 MHz do 1 GHz przeprowadza się m.in. 
w komorze GTEM (ang. Gigahertz Transverse 
Electromagnetic) [3]. Jest to metoda alternatywna do badań 
na otwartej przestrzeni wynikająca z rozwinięcia klasycznej 
komory TEM (ang. Transverse Electromagnetic) z pewnymi 
rozwiązaniami znanymi z komór bezechowych (np. 
zastosowanie absorberów energii elektromagnetycznej). 
Komora GTEM jest całkowicie ekranowana, dzięki czemu 
nie jest podatna na wpływ zewnętrznego środowiska 
elektromagnetycznego ani nie promieniuje pola 
elektromagnetycznego na zewnątrz. Podczas testów 
odporności z wykorzystaniem komory GTEM w przestrzeni 
pomiarowej stanowiska badawczego powinno być 
wytworzone pole o określonym natężeniu, polaryzacji  
i równomierności. Proces kalibracji stanowiska 
pomiarowego poprzedzający testy odporności na zaburzenia 
promieniowane dotyczy przede wszystkim konfiguracji  
i pomiarów jednorodności pola wewnątrz komory GTEM 
[2]. W trakcie kalibracji komory GTEM określony zostaje 
jednoznacznie obszar pola jednorodnego, w którym 

urządzenie badane jest poddawane równomiernie działaniu 
wygenerowanego pola elektromagnetycznego.  

Istotnym problemem występującym przy pomiarach 
odporności na zaburzenia jest niejednoznaczność w ocenie 
zgodności z normami. Brak jest jasno ustalonej granicy, po 
przekroczeniu której sprzęt zostanie uznany za 
niespełniający wymogi stawiane przez normy. Czasami 
trudno jest ustalić moment, w jakim urządzenie przestaje 
pracować poprawnie. Dlatego ważne jest określenie 
obiektywnego kryterium poprawnej pracy badanego 
urządzenia [3].  

W artykule przedstawiono metodykę badania 
odporności na promieniowane zaburzenia radioelektryczne 
typowego multiwibratora astabilnego zbudowanego w 
oparciu o tranzystory bipolarne [4]. Zaprezentowano 
wybrane wyniki procedury kalibracyjnej stanowiska 
pomiarowego  
z komorą GTEM. Opisano sposób przeprowadzenia testów 
zarówno w oparciu o zalecenia normalizacyjne jak i w 
szerszym zakresie, uwzględniającym wyższe niż 
normatywne poziomy natężenia pola elektrycznego. W 
trakcie pomiarów na oscyloskopie obserwowano napięcie na 
kolektorze tranzystora sterującego pracą przerzutnika. Na 
podstawie zmian parametrów zarejestrowanego sygnału 
przeprowadzono ocenę wrażliwości badanego układu na 
generowane w komorze pole elektromagnetyczne.  

 
2. POMIARY ODPORNOŚCI NA ZABURZENIA  
    PROMIENIOWANE W KOMORZE GTEM  

 
Komora GTEM jest współosiowym przewodnikiem 

rozchodzącym się w kształcie piramidy z punktu 
zasilającego, o impedancji Z = 50 Ω. Impedancja ta jest 
zrealizowana i zamontowana na końcu linii jako kombinacja 
rezystorów (technologia PCB – wiele pojedynczych 
rezystorów scalonych ze sobą) i absorberów HF. Z powodu 
geometrii komory (piramida) tak dobrane układy rezystorów 
i absorberów wykazują odpowiednią skuteczność w 
ograniczonym zakresie częstotliwości. Powietrze w układzie 
współosiowego przewodnika jest dielektrykiem. Komora 
stanowi strukturę całkowicie zamkniętą z wewnętrznym 
septum pochłaniająco-promieniującym, z ciągłym 
wygładzaniem geometrii sygnałów tłumionych w 
hybrydowych absorberach, bez rezonansów wzdłużnych. 
Wartość natężenia pola podczas testów odporności na 
promieniowane pole RF jest proporcjonalne do 
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przyłożonego napięcia (mocy) i odległości pomiędzy anteną 
(septum) i ziemią układu.  

 
2.1. Pole elektromagnetyczne w komorze GTEM  

W komorach GTEM określa się obszar pola 
jednorodnego (rys. 2), który zgodnie z norma PN EN 61000-
4-20 jest "hipotetyczną płaszczyzną pionową (ortogonalną) 
do kierunku propagacji pola". W komorze GTEM jest 
reprezentowany przez płaszczyznę prostopadłą do podłogi 
komory. Obszar jednorodny powinien być skalibrowany dla 
zakresu częstotliwości, w który komora GTEM ma być 
używana, począwszy od 30 MHz i zwiększany z krokiem 
1 % do co najmniej 1 GHz. Liczba punktów kalibracji zależy 
od wielkości obszaru jednorodnego (dla zastosowanej w 
badaniach komory Teseq GTEM-500 kalibrację 
przeprowadzono dla 5 punktów – rys. 3). Układ pomiarowy 
do konfiguracji i pomiarów jednorodności pola wewnątrz 
komory GTEM przedstawiono na rysunku 4.  

Do wyznaczenia obszaru jednorodnego zastosowano 
procedurę kalibracyjną znaną jako metoda „stałej mocy 
wyjściowej” [3], która polegała na umieszczeniu 
izotropowego czujnika natężenia pola kolejno w punktach 
kalibracji, a następnie z generatora sygnałowego na wejście 
komory GTEM podawano sygnał niemodulowany o mocy 
wyjściowej tak aby powstałe natężenie pola elektrycznego   
 

 
 

Rys. 2. Określenie obszaru jednorodnego w komorze GTEM [5] 
 
a) 

 
b) 

 
 

Rys. 3.Punkty konfiguracyjne w przestrzeni pomiarowej komory 
Teseq GTEM – 500 - widok boczny (a), przekrój poprzeczny (b)  

 
 
Rys. 4. Konfiguracja układu pomiarowego do określania 

jednorodności pola w komorze GTEM [3]  
 

wyniosło 10 V/m, w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 
3 GHz. Jednocześnie rejestrowano wszystkie moce 
wyjściowe, składniki natężenia pola podstawowego (wektor 
pola pionowy „y”) i wtórnego (prostopadły do 
podstawowego) oraz wynikowe (pierwiastek z sumy 
kwadratów składowej podstawowej pola i dwóch 
składowych wtórnych) [3]. Dla obszaru jednorodnego 
powinno być spełnione następujące wymaganie, że 
wewnątrz obszaru jednorodnego zmiany składowej 
podstawowej pola oscylują w zakresie od 0 dB do + 6 dB w 
stosunku do pola wynikowego nominalnego, w co najmniej 
75% punktach pomiarowych. Jednocześnie poziom 
składników wtórnych pola nie może przekroczyć –  6 dB 
poziomu pola wynikowego w każdym z tych punktów. 
Wyniki przeprowadzonej procedury kalibracyjnej (rys. 5, 6) 
wskazują, że wymagania te zostały spełnione w pełnym 
zakresie częstotliwości, wyłączając punkt o częstotliwości 
3 GHz, w którym dewiacja składowej podstawowej 
natężenia pola przekroczyła 6 dB i wyniosła 6,42 dB.  
 
2.2. Stanowisko pomiarowe 

Zastosowana w pracy konfiguracja układu do pomiaru 
odporności na pole promieniowane z wykorzystaniem 
komory GTEM (rys. 7) zgodna jest z zaleceniami 
normalizacyjnymi [1, 2]. Do przeprowadzenia badań 
wykorzystano generator sygnałowy pracujący w paśmie 
częstotliwości od 80 MHz do 1 GHz, który generuje 
przebieg zmodulowany sygnałem sinusoidalnym o 
częstotliwości 1 kHz z głębokością modulacji wynoszącą 
80%. Zintegrowany generator do testów odporności Teseq 
NSG 4070B-45 wyposażony jest we wbudowany moduł 
wzmacniacza mocy klasy A o mocy 45 W [6]. 

 

 
 

Rys. 5. Dewiacja składowej podstawowej natężenia pola 
elektrycznego oraz mocy wejściowej dla natężenia pola 
elektrycznego równego 10 V/m w funkcji częstotliwości  

– oprogramowanie WIN6000 
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Rys. 6. Zależność tłumienia składowych wtórnych natężenia pola 

elektrycznego od częstotliwości 
– oprogramowanie WIN6000  

 

 
 

Rys. 7. Konfiguracja układu pomiarowego do badania odporności 
układów elektronicznych w komorze GTEM  

 
Komora Teseq GTEM-500 o wymiarach 

2,95 m x 1,48 m x 1,6 m pozwala testować urządzenia 
(EUT) o maksymalnych wymiarach 
0,41 m x 0,41 m x 0,31 m.  
Z tym, że wymiary EUT dla obszaru jednorodnego wynoszą 
odpowiednio 0,167 m x 0,167 m 0,167 m [5].  

Komora została skalibrowana w zakresie częstotliwości 
30 MHz - 3 GHz dla natężenia pola elektrycznego 10 V/m. 

Badane urządzenie jest zasilane zewnętrznie z baterii 
lub alternatywnie z zasilacza NN DF1723003TC. Z płytki 
układu badanego został również wyprowadzony przewód 
sygnałowy podłączony do wejścia oscyloskopu 
Rohde&Schwarz RTE 1102.  

Proces pomiaru jest kontrolowany z poziomu 
oprogramowania WIN6000, zainstalowanego na komputerze 
osobistym połączonym z generatorem sygnałowym poprzez 
interfejs IEEE488.  

 
3. TESTY ODPORNOŚCI MULTIWIBRATORA  

ASTABILNEGO 
 

Zaprezentowany w poprzednim rozdziale układ 
pomiarowy (rys. 8) wykorzystano do badań odporności na 
zaburzenia promieniowane typowego multiwibratora 
astabilnego zbudowanego w oparciu o tranzystory bipolarne 
T3 i T4 (rys. 9.). Tranzystory te sterują pracą diod D1-D4. 
Układ zasilany jest z baterii 9V lub zasilacza. Poprawna 
praca układu objawia się migotaniem diod ze zmienną 
częstotliwością. Z kolektora tranzystora T3 wyprowadzono 
przewód sygnałowy, który podłączono do wejścia 
oscyloskopu. 

Na podstawie obserwacji zmian kształtu sygnału 
sterującego przełączaniem diod dokonano oceny wrażliwości 
układu na pole promieniowane w komorze GTEM.  

 

 
 

Rys. 8. Stanowisko badawcza do testów odporności układów 
elektronicznych w komorze GTEM [7] 

 

 
 

Rys. 9. Schemat elektryczny układu AVT 720 [4]  
(układ wykonany przez dr inż. K. Detkę i mgr inż. J. Patrzyk  

z Katedry Elektroniki Morskiej AM w Gdyni) 
 

3.1. Przebieg pomiarów  
W pierwszym etapie badań pomiary przeprowadzono w 

zakresie częstotliwości od 30 MHz do 1 GHz z krokiem 1 %, 
sygnałem zmodulowanym amplitudowo z częstotliwością 
modulującą l kHz i głębokością modulacji 80 %. Pomiary 
powtórzono dla trzech różnych poziomów natężenie pola 
elektromagnetycznego odpowiednio 1 V/m, 3 V/m i 10 V/m. 
Położenie układu badanego w obszarze jednorodnym 
komory GTEM zmieniano dla 3 ortogonalnych kierunków 
„xyz” (rys. 3). W trakcie pomiarów obserwowano zmiany 
kształtu przebiegu napięcia sterującego na oscyloskopie w 
stosunku do kształtu przebiegów odniesienia, 
zarejestrowanych przy wyłączonym generatorze 
sygnałowym (rys. 10). 

Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów 
określono położenie „y” (pionowe) układu badanego w 
komorze GTEM jako najbardziej podatne na zaburzenia. 
Ponadto wyselekcjonowano zakres częstotliwości od 
100 MHz do 300 MHz, w których kształt przebiegu napięcia 
sterującego najbardziej odbiega od przebiegu odniesienia. 
Dla tego zakresu częstotliwości powtórzono pomiary 
zwiększając liczbę punktów pomiarowych a następnie 
wybierając kilka punktów częstotliwościowych, w których 
zaobserwowano najbardziej intensywne zakłócenia 
przebiegu napięcia sterującego (rys. 11). 

W drugim etapie badań przeprowadzono testy 
odporności podając wyższe niż normatywne poziomy 
natężenia pola elektrycznego od 15 V/m do 50 V/m z 
krokiem 5 V/m. Pomiary przeprowadzono dla wybranych 
wcześniej częstotliwości sygnału generatora, dla położenia 
„y” układu badanego w komorze GTEM (rys. 12). 
 
3.2. Wyniki testów odporności 

Przeprowadzone badania w oparciu o zalecenia 
normalizacyjne (etap I pomiarów) nie wykazały zakłóceń w 
poprawnej pracy układu. Obserwowane zmiany kształtu 
sygnału na kolektorze tranzystora T3 nie spowodowały 
zmiany częstotliwości sygnału sterującego migotaniem diod.  
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Rys. 10. Napięcie sterujące przerzutnikiem przy wyłączonym 
generatorze sygnałowym dla położenia „y” EUT [7] 

 

 
 

Rys. 11. Napięcie sterujące przerzutnikiem przy natężeniu pola 
elektrycznego 10 V/m. Częstotliwość sygnału z generatora równa 

146,7 MHz, dla położenia „y” EUT [7] 
 

 
 

Rys. 12. Napięcie sterujące przerzutnikiem przy natężeniu pola 
elektrycznego 50 V/m. Częstotliwość sygnału z generatora równa 

146,7 MHz, dla położenia „y” EUT [7] 
 

Po zakończeniu testu przebieg napięcia odniesienia 
obserwowany na oscyloskopie był identyczny jak przed 
testem. Działanie pola elektromagnetycznego na układ nie 
miało istotnego wpływu na parametry pracy multiwibratora. 

Wpływ zaburzeń promieniowanych uwidocznił się 
dopiero w trakcie  badań  niestandardowych,  wówczas,  gdy 

znacznie zwiększono poziom natężenia pola elektrycznego. 
Niepoprawna praca układu objawiła się w postaci widocznej 
zmiany częstości migotania diod, wynikającej ze 
zmienionego kształtu a także wzrostu poziomu napięcia 
sterującego. Przeprowadzone badania przy maksymalnym, 
ze względu na ograniczenia sprzętowe, poziomie natężenia 
pola elektrycznego równym 50 V/m nie spowodowały 
trwałego uszkodzenia układu, który po ustaniu działania pola 
elektromagnetycznego wrócił do swojej normalnej pracy. 
 
4. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
Zastosowanie komory GTEM do badania odporności 

układów elektronicznych na zaburzenia promieniowane 
zapewnia powtarzalne wyniki pomiaru przy spełnieniu 
warunku równomierności rozkładu natężenia pola 
elektrycznego w obszarze pomiarowym komory.  
W przypadku układów elektronicznych o rozmiarach 
nieprzekraczających dopuszczalnych wymiarów EUT dla 
obszaru jednorodnego komory GTEM 500 pomiary 
wykonuje się dla trzech ortogonalnych położeń EUT. Ze 
względu na łatwość procesu pomiarowego, wspomaganego 
specjalistycznym oprogramowaniem możliwe jest 
przeprowadzenie badań wrażliwości układu elektronicznego 
na zaburzenia promieniowane w szerokim zakresie, zarówno 
w oparciu o zalecenia normalizacyjne jaki i 
uwzględniającym wyższe niż normatywne poziomy 
natężenia pola elektrycznego.  
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USING GTEM CELL FOR RADIATED IMMUNITY TESTS ON ELEC TRONIC SYSTEMS  
 

The measurement techniques for radiated, radio frequency, electromagnetic field immunity tests are presented. The 
measurements were performed in frequency range from 80 MHz to 1 GHz using the measurement setup with the GTEM cell. 
The method for field calibration, indicating the uniform zone within the cell is described. The selected measurement results of 
the immunity test on typical electronic multivibrator were shown. 
 
Keywords: electromagnetic compatibility, radiated immunity, GTEM cell. 
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Streszczenie: Artykuł przedstawia niektóre kwestie analizy 

warstwowego systemu zabezpieczeń instalacji podwyższonego 

ryzyka z uwzględnieniem analizy niezawodności człowieka HRA 

(human reliability analysis). Działania człowieka operatora 

w odniesieniu do systemu operatorskiego HSI (human system 

interface), w tym systemu alarmowego i potencjalnych błędów 

człowieka mogą mieć istotny wpływ na wyniki analiz 

probabilistycznych w procesie weryfikacji poziomów 

nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (safety integrity level). 

Wpływ ten może być analizowany przy użyciu wybranych metod 

HRA. W pracy przeanalizowano wpływ czynników ludzkich na 

prawdopodobieństwo błędu człowieka HEP (human error 

probability) korzystając z metod SPAR-H oraz HEART. Uzyskane 

wyniki HEP są analizowane dla wybranego scenariusza awaryjnego 

w kontekście rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

 
Słowa kluczowe: czynniki ludzkie, bezpieczeństwo funkcjonalne, 

system alarmowy, analiza niezawodności człowieka-operatora. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Wstęp 

W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie analizami 

niezawodności człowieka w instalacjach i systemach 

technicznych, w których człowiek nadzoruje przebieg 

procesu przemysłowego. Okazuje się, że w sytuacjach 

nienormalnych, a szczególnie podczas awarii, 

diagnozowanie i działania człowieka są kluczowe 

w osiągnięciu określonych celów bezpieczeństwa. Rozwój 

przemysłu oraz technologii sprawia, że w sektorze 

przemysłu procesowego pojawia się coraz więcej rozwiązań 

bezpieczeństwa funkcjonalnego. Istotną rolę odgrywają tutaj 

warstwy zabezpieczeniowo-ochronne co wiąże się 

z opublikowaniem szeregu poradników i dokumentów 

normatywnych.  

Znaczenie czynników ludzkich w bezpieczeństwie 

instalacji podkreśla się w nowych edycjach norm: IEC 

61511 [1] oraz IEC 61508 [2], dotyczących projektowania 

i użytkowania systemów związanych z bezpieczeństwem. 

Jednakże stawiane w nich tylko ogólnie wymagania 

dotyczące zakresu analizy czynników ludzkich nie dają 

jednoznacznej odpowiedzi, w jaki sposób wyznaczyć na 

przykład prawdopodobieństwo błędu człowieka. Istniejące 

w tych dokumentach odwołania do opublikowanych pozycji 

literaturowych nie wskazują jak przeprowadzać analizę 

niezawodności człowieka HRA (human reliability analysis) 

z uwzględnieniem funkcji systemu alarmowego.  

W raporcie [3] i opracowaniu [4] zestawiono liczne 

odwołania i uwagi do problematyki czynników ludzkich 

w kontekście różnych części norm bezpieczeństwa 

funkcjonalnego [1, 2]. Jak wiadomo, kategoria czynników 

ludzkich obejmuje nie tylko operatorów, ale również 

personel obsługi technicznej. Pełnią oni odpowiedzialne role 

w bezpiecznej eksploatacji instalacji. W niniejszym artykule 

skoncentrowano się na operatorach podejmujących decyzje 

oraz realizujących sterowania w sytuacjach nienormalnych 

i awaryjnych. W analizie częstości scenariusza awaryjnego 

danej instalacji przemysłowej należy oszacować m.in. 

prawdopodobieństwo błędu człowieka Q, oznaczane zwykle 

w publikacjach anglojęzycznych akronimem HEP (human 

error probability).  

 

1.2. Przykładowy warstwowy system zabezpieczeń 

Zadaniem warstw zabezpieczeniowo-ochronnych 

przedstawionych na rysunku 1 jest ograniczenie wpływu 

potencjalnych zdarzeń niepożądanych, takich jak np. 

zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne, a także zredukowanie 

częstości i skutków (czyli ryzyka) możliwych zdarzeń 

awaryjnych w rozważanej instalacji procesowej. 

Wypełnienie funkcji bezpieczeństwa przewidzianych do 

zaimplementowania w systemie zabezpieczeń może być 

nieskuteczne z powodu niezdatności funkcjonalnej 

systemów występujących w warstwach 2, 3 i 4 na rysunku 1. 

 
 

8. Zewnętrzne przeciwdziałanie skutkom awarii 

7. Wewnętrzne przeciwdziałanie skutkom awarii 

6. Ograniczanie skutków awarii (obudowy, osłony) 

5. Zabezpieczenia wykonane w innych techn. 

4. Automatyka zabezpieczeniowa SIS/ESD 

3. SCADA, alarmy, interwencje operatorów 

2. Automatyka procesowa BPCS/DCS 

1. Instalacja procesowa 

 
 

Rys. 1. Typowe warstwy zabezpieczeniowo-ochronne 

w instalacji procesowej 

 

W analizie warstwowego systemu zabezpieczeń 

korzysta się z metody analizy LOPA (layer of protection 
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analysis) [5], przy czym rozważana funkcja bezpieczeństwa 

nie będzie w pełni wypełniona, jeśli zawiedzie dana i kolejne 

warstwy zabezpieczeń. Szczególne znaczenie w systemie 

zabezpieczeń mają warstwy trzecia i czwarta, co wynika 

z dużej złożoności systemu (BPCS/DCS) występującego 

w warstwie drugiej, a zatem większej jego zawodności.  

 

1.3. Wyzwania w projektowaniu systemu alarmowego 

Wpływ czynników ludzkich jest uzależniony od 

specyfiki procesu przemysłowego oraz przyjętych rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych. Istotne znaczenie ma 

projekt system alarmowego. W procesie eksploatacji 

instalacji i użytkowania systemów sterowania istotne 

znaczenie odgrywają interfejsy człowiek-maszyna typu HMI 

(human-machine interface), a w przypadku bardziej 

złożonych i skomputeryzowanych instalacji, interfejsy typu 

HSI (human-system interface). Projekt interfejsów HMI/HSI 

powinien umożliwiać nieskomplikowaną i intuicyjną 

interakcję pomiędzy człowiekiem i systemem zgodnie 

z zasadami współczesnej ergonomii. Wymaga to współpracy 

projektanta i użytkownika od etapu koncepcyjnego [6]. 

Projektowanie systemu alarmowego AS (alarm system) 

stanowi szczególne wyzwanie. Ogólne zasady projektowania 

AS zawiera poradnik EEMUA [7]. Należy zwrócić uwagę na 

fakt, że operatorzy z powodu przeciążenia nieistotnymi 

alarmami lub "potokiem" alarmów mogą popełnić błędy. 

System alarmowy może mieć również niedoskonałości 

funkcjonalne lub ulec uszkodzeniu, uniemożliwiając 

operatorowi podejmowanie właściwych w danej sytuacji 

decyzji. Dotyczy to zwłaszcza AS zaprojektowanego 

w ramach BPCS, gdyż wówczas trudno jest uzyskać nawet 

najniższy poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (safety 

integrity level) SIL1 [7, 8]. Rysunek 2 ilustruje osiągane 

stany systemu zależne od funkcjonalności systemu, kiedy 

wyświetlane alarmy są zrozumiałe dla operatorów i mogą 

oni podjąć właściwe działania. 
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Rys. 2. Stany systemu w zależności od działania systemu 

alarmowego [7] 

 

Alarmy takie są oznaczone poprzez X i znajdują się w 

pobliżu okręgu oznaczającego obszar poprawnej pracy 

systemu. Niewłaściwe interwencje mogą spowodować na 

przykład niepotrzebne odstawienie instalacji, a w sytuacji 

zagrożenia stan awaryjny instalacji.  

 

1.4. Istniejące metody i problematyka ich stosowania 

Niezawodność człowieka operatora oszacować można 

ilościowo przy użyciu jednej z metod HRA. Metody te 

uwzględniają w modelach zawodności człowieka określone 

zbiory czynników wpływu PSF (performance shaping 

factors).  

Metodą przydatną w zgrubnych analizach rozwiązań 

bezpieczeństwa funkcjonalnego jest metoda SPAR-H 

(Simplified Plant Analysis Risk Human Reliability 

Assessment) [9, 10]. W metodzie tej dokonuje się 

dekompozycji zadań, jakie wykonuje człowiek-operator na 

dwa podstawowe elementy: działanie (action) i/lub 

diagnozowanie (diagnosis).  

Prawdopodobieństwo błędu popełnionego przez 

człowieka Q w danej sytuacji, w przypadku zadań złożonych 

z diagnozowania i działania, wyznacza się w przybliżeniu 

jako sumę prawdopodobieństw: błędów diagnozowania 

i  błędów działania. Prawdopodobieństwa te szacuje się na 

podstawie odrębnych tablic z uwzględnieniem ośmiu 

czynników kształtujących działanie człowieka (PSF), przy 

czym każdemu czynnikowi przypisuje się zbiory: określeń 

słownych i wartości liczbowych.  

W metodzie SPAR-H [10] wyróżnia się następujące 

czynniki wpływu Cw,k: dostępny czas (time available), stres 

(stress), złożoność zadania (complexity), doświadczenie 

i trening (experience and training), ergonomia włącznie 

z HMI (ergonomics including HMI), dostępność procedur 

(procedures), przygotowanie do wykonania zadania (fitness 

for duty) i przygotowanie procesów pracy (work processes).  
Jak widać, w metodzie SPAR-H występuje czynnik 

wpływu "dostępnego czasu" na wykonanie diagnozowania 

oraz działania. Ma on koncepcyjny związek z podejściem 

przyjętym w metodzie ASEP (Accident Sequence Evaluation 

Programme) [11], w której występuje ograniczenie czasowe 

("okno czasowe") na przeprowadzenie diagnozowania, 

podjęcie decyzji i działanie, z powodu możliwej 

nieodwracalności procesów prowadzących do awarii. 

Wspomniana metoda ASEP została opracowana, aby 

zmniejszyć nakłady czasu i środków w przeprowadzaniu 

analiz HRA.  

Wyniki uzyskiwane za pomocą metody ASEP i SPAR-

H okazały się bardzo zbliżone do wyników otrzymywanych 

przy wykorzystaniu metody THERP, traktowanej przez 

ekspertów jako metoda odniesienia. W opracowaniu [4] 

zaleca się jednak stosować te pochodne metody w analizach 

bezpieczeństwa funkcjonalnego w przypadkach rozwiązań 

systemów E/E/PE lub SIS do poziomu SIL 3.  

Metoda HEART [11] (Human Error Assessment and 

Reduction Technique) wymaga określenia zadań człowieka 

oraz czynników ergonomicznych i środowiskowych, które 

mogą wpływać negatywnie na wykonywanie tych zadań. 

W metodzie tej występuje 9 kategorii zadań z przypisanymi 

nominalnymi wartościami prawdopodobieństwa błędów 

człowieka, które poddaje się korekcie zależnie od czynników 

istotnych w danej sytuacji. Metoda HEART może być 

stosowana w analizie rozwiązań bezpieczeństwa 

funkcjonalnego. Okazała się ona szczególnie przydatna 

w kontekście projektowania interfejsów operatorskich. 

 

2. PROPOZYCJA PODEJŚCIA 

 

2.1. Funkcje operatora 

Istotnym aspektem w analizie niezawodności 

człowieka-operatora jest uwzględnienie projektu 

koncepcyjnego systemu alarmowego. Ma to szczególne 

znaczenie w instalacjach przemysłowych podwyższonego 

ryzyka, a zwłaszcza kiedy system alarmowy powinien być 

traktowany jako związany z bezpieczeństwem (safety-

related) [7]. Wymaga to uwzględnienia interfejsu AS 

w analizie niezawodności człowieka, z uwzględnieniem 

czynników ludzkich [6, 7, 8]. Podstawowe znaczenie w tej 

analizie ma dostępny czas reakcji operatora, w którym 

przeprowadza on diagnozowanie stanu instalacji i podejmuje 
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wymagane działania, korzystając z opracowanych uprzednio 

procedur.  

Rysunek 3 ilustruje zależności czasowe pomiędzy 

wystąpieniem sytuacji awaryjnej i działaniami operatora, 

mającymi na celu doprowadzenie instalacji do stanu 

bezpiecznego lub do ograniczenia skutków awarii. Wyróżnić 

można kilka faz postępowania operatora, czyli czas 

wymagany na diagnozowanie, podejmowanie decyzji oraz 

działania korekcyjne lub naprawcze.  
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Rys. 3. Zależności czasowe pomiędzy wystąpieniem sytuacji 

awaryjnej i działaniami operatora 

 

Podejście to nazwano 4Z: Zaobserwować/ Zrozumieć/ 

Zdecydować/ Zrealizować. 

 

2.2. Analizowana instalacja 

Rozpatrywanym systemem jest układ filtracji 

i odsiarczania biometanu wytwarzanego w biogazowni. 

Schemat tego układu przedstawiono na rysunku 4.  

 

 
 

Rys. 4. Schemat instalacji podlegającej analizie 

 

Wytworzony biometan jest tłoczony za pomocą 

dmuchawy do zbiornika o podwyższonym ciśnieniu. Ze 

zbiornika ciśnieniowego metan trafia do systemu filtracji, 

który ma za zadanie oczyścić biogaz ze szkodliwych 

substancji, które mogą spowodować korozję w instalacjach 

odbiorców. Zbiornik ciśnieniowy ze względu na specyfikę 

obiektu wykonany jest z wielowarstwowego tworzywa 

podatnego na uszkodzenia mechaniczne.  

Instalacja filtracji biogazu wyposażona jest w interfejs 

operatorski oraz system alarmowy, który został 

zaprojektowany w ramach systemu BPCS. W sytuacji 

awaryjnej operator jest informowany o wystąpieniu 

zdarzenia przez system SCADA, który posiada funkcje 

alarmowania. Ponadto operator ma możliwość sterowania 

procesem za pomocą dedykowanego, dotykowego panelu 

HMI, który jest pozbawiony systemu alarmowego.  

 

 

 

2.3. Przykład obliczeniowy 

Rozważany scenariusz awaryjny dotyczy sytuacji, 

w której następuje uszkodzenie elementów instalacji 

przesyłu biogazu za dmuchawą gazu. W wyniku czego może 

nastąpić wzrost ciśnienia biogazu w zbiorniku, co może  

spowodować rozszczelnienie układu a w konsekwencji 

uwolnienie metanu. Rozpatrywana sytuacja została 

przedstawiona na rysunku 4. Wymieniony przypadek jest 

jednym z zagrożeń wynikających z przeprowadzonej analizy 

ryzyka.  

W ramach rozpatrywanego scenariusza przyjęto, że 

metan może być tłoczony z obu zbiorników. Tłoczenie  

odbywa się dmuchawą gazu pracującą z maksymalną 

wydajnością. Jeśli nastąpi pękniecie rurociągu na łączeniu 

elementów ze zbiornikiem, dochodzi do uwolnienia chmury 

metanu. Wymagane jest, aby zamknąć niezwłocznie zawór 

za dmuchawą gazu i wyłączyć ją wraz z pozostałymi 

elementami  instalacji, związanymi z zagrożoną częścią 

instalacji.  

Realizacja funkcji bezpieczeństwa powinna spełniać 

wymagania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 

2. Funkcja ta została zaimplementowana w systemie SIS. 

Wyznaczenie wymaganego poziomu SIL zostało 

przeprowadzone na podstawie zdefiniowanego grafu ryzyka.  

Prawdopodobieństwo błędu człowieka Q (HEP) dla 

rozpatrywanego scenariusza awaryjnego zostało oszacowane 

przy wykorzystaniu dwóch metod analizy niezawodności 

człowieka: SPAR-H oraz HEART.  

Analizę metodą HEART wykonano przy 

uwzględnieniu czynników zestawionych w tablicy 1, 

a obliczenia wykonano zgodnie z wzorem (1).  

 

     ∏
=

=
n

i

iN KQQ
1

                              (1) 

 

gdzie: Q – prawdopodobieństwo błędu człowieka,  

Ki – wartości poszczególnych parametrów; 

 
Tablica 1. Zestawienie parametrów do obliczeń metodą HEART 

 

 

Czynnik - parametr 
Całościowy 

wpływ HEART 

Miara wpływu 

(0-1) 
Uzyskane wartości Ki 

Brak doświadczenia – K1 x3 0.4 (3,0 - 1) x 0,4 + 1 = 1,8 

Brak procedur – K2 x6 1.0 (6,0 - 1) x 1,0 + 1 = 6,0 

Słaba percepcja ryzyka – K3 x4 0,8 (4,0 - 1) x 0,8 + 1 = 3,4 

Konflikt celów – K4 x2,5 0,8 (2,5 - 1) x 0,8 + 1 = 2,2 

Niskie morale – K5 x1.2 0,6 (1,2 - 1) x 0,6 + 1 = 1,12 

 
 

Powyższy wzór przedstawia wyliczenia dotyczące 

prawdopodobieństwa błędu człowieka Q metodą HEART, 

przy czym QN jest wartością nominalną, równą 0,003 dla 

przyjętej kategorii działania, zgodnie z metodą HEART. Na 

podstawie przeprowadzonych obliczeń uzyskano wynik 

Q = 0,27.  

Podobne analizy zostały przeprowadzone przy 

wykorzystaniu metody SPAR-H przy założeniu, iż kolejne 

działania operatorów będą niezależne. Obliczenia dotyczące 

błędu diagnozowania i błędu działania zostały 

przeprowadzone zgodnie z równaniami (2) i (3) 

 

∏
=

=
8

1

,

k

kwdiNdidi CQQ                            (2) 

 

gdzie: Qdi – wartość prawdopodobieństwa błędu człowieka 

w procesie diagnozowania, QNdi – nominalna wartość 
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prawdopodobieństwa błędu człowieka podczas 

diagnozowania (równa 0,01), Cwdi,k – wartości 

przypisane czynnikom wpływu dotyczącym 

diagnozowania; 

 

∏
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=
8
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k

kwdzNdzdz CQQ                             (3) 

 

gdzie: Qdz – wartość prawdopodobieństwa błędu człowieka 

w procesie działania naprawczego, QNdz – nominalna 

wartość  prawdopodobieństwa błędu człowieka 

podczas działania (równa 0,001), Cwdz,k – wartości 

przypisane czynnikom wpływu dotyczącym działania;  

 

Wartości przypisane czynnikom wpływu Cwdi,k oraz 

Cwdz,k zostały określone z uwzględnieniem opinii ekspertów 

zgodnie z odpowiednimi tablicami SPAR-H. Wyznaczone na 

podstawie wzorów (2) i (3) wartości prawdopodobieństw 

wyniosły odpowiednio Qdi = 0,28 oraz Qdz = 0,05.  

Wynikową wartość prawdopodobieństwa Q błędu 

człowieka w rozważanej sytuacji wyznacza się na podstawie 

następującego wzoru: 

 

     dzdi QQQ +≅                                     (4) 

 

Wykorzystując zależność (4) uzyskano wynikowe 

prawdopodobieństwo błędu człowieka Q = 0,33. Wartość ta 

jest zbliżona do wartości tego prawdopodobieństwa 

uzyskanej metodą HEART (Q = 0,27).  

Wartości te są relatywnie wysokie w odniesieniu do 

przedziału kryterialnego dla poziomu SIL1, co potwierdza 

konieczność zastosowania przyrządowego systemu 

bezpieczeństwa SIS na poziomie SIL2, aby osiągnąć 

wymagane zmniejszenie ryzyka. 

 

3. PODSUMOWANIE 

 

W niniejszym artykule przedstawiono w zarysie istotę 

analizy niezawodności człowieka. Zaprezentowano przykład 

obliczeniowy którego wyniki, w przeciwieństwie do 

przykładów z dokumentów normatywnych (gdzie przyjmuje 

się zwykle Q = 0,1), są znacząco wyższe. Otrzymane 

wartości Q dla rozważanego przykładu są zbliżone jednakże 

wymagana będzie w przyszłych pracach ocena niepewności 

uzyskanych wyników w odniesieniu do przyjętych założeń. 

W rozpatrywanym rozwiązaniu proponuje się, aby system 

SIS realizował funkcję bezpieczeństwa automatycznie ze 

względu na wysokie prawdopodobieństwo błędu człowieka. 

Dalsze prace będą zmierzały w kierunku opracowania 

zaawansowanego modelu dynamiki procesów awaryjnych w 

instalacji.  
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HUMAN-OPERATOR RELIABILITY ANALYSIS IN CONTEXT OF FUNCTIONAL SAFETY  
 

The paper addresses some issues of the layer of protection analysis concerning an industrial hazardous plant taking into 

account results of the human reliability analysis (HRA). The functional safety analysis includes determining required safety 

integrity level (SIL) of safety functions proposed for hazards identified, based on the risk analysis results obtained and 

assessed regarding the risk criteria defined. The next step is to verify whether required SIL level is achieved using appropriate 

protection layers that include the safety instrumented system (SIS) of configuration considered in design to implement given 

safety function, using appropriate methods of probabilistic modelling. Human-operator activities in context of the human-

system interface - including the alarm system - and potential human errors, may have significant impact on the probabilistic 

results obtained. This impact is evaluated using appropriate HRA method or methods. In the paper the influence of human 

factors relevant to two HRA methods selected, i.e. HEART and SPAR-H, are evaluated. The results of the human error 

probability (HEP) obtained using these methods are discussed for an accident scenario considered. 

 

Keywords: human factors, functional safety, layer of protection analysis, alarm system, human reliability analysis. 
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Streszczenie: W referacie zostanie przedstawiona metoda 
zarządzania niezawodnością i procesem obsługi linii 
produkcyjnej wraz z implementacją wspomaganych 
komputerowo narzędzi statystycznych na linii produkcji 
półfabrykatów do produkcji opon. Referat ma na celu pokazanie 
skutecznych, relatywnie tanich oraz łatwych w implementacji 
w różnych środowiskach przemysłowych narzędzi do poprawy 
niezawodności maszyn, oraz pośrednio poprawy wyników 
jakościowych produkowanych wyrobów. 
 
Słowa kluczowe: algorytm Apriori, predykcja uszkodzeń. 

 
1. WIADOMO ŚCI OGÓLNE  

 
1.1. Wprowadzenie 

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie 
zarządzania niezawodnością i obsługą obiektów 
przemysłowych stosowanych w przemyśle znacząco 
poprawia uzyskiwane wyniki wydajności, jakości oraz 
zmniejszenia kosztów wytworzenia produktów [1]. 
Najbardziej popularnymi i szeroko opisanymi 
w literaturze narzędziami są metody Total Productive 
Maintenance (TPM) [2] oraz Reliability Centered 
Maintenance (RCM) [3]. Obie metody wdrożone 
w przedsiębiorstwie podnoszą również kulturę techniczną 
oraz poszerzają zakres aspektów zarządzanych 
w przedsiębiorstwie.  

Na podstawie analiz autora oraz doświadczeniu, 
poprawnie wdrożone wyżej wymienione metody, 
pozwalają na wzrost dostępności linii produkcyjnych o 
10%, oraz redukcję kosztów wchodzących w zakres 
utrzymania ruchu o 20%.  Jednak po zakończeniu 
wdrożenia tych narzędzi i przejściu do etapu 
podtrzymania osiągniętego poziomu i zaawansowania 
tych technik, uzyskanie dalszych postępów staje się 
zdecydowanie bardziej kosztowne. 

 Poziom awaryjności maszyn na tym etapie może się 
kształtować w przedziale 1,5-5% w zależności od 
instalacji. Po analizie usterek nowoczesnych linii 
produkcyjnych z produkcją wsadową zauważono 
korelację pomiędzy uszkodzeniem a informacjami 
historycznymi zarejestrowanymi przez nadrzędny system 
kontrolujący proces produkcji. W następstwie 
przeprowadzonych badań i analiz zaobserwowano, iż 
omawiane problemy są aktualne i coraz szerzej 
zauważane przez przedsiębiorstwa. Brakuje jednak 
kompleksowego narzędzia, które mogłoby być łatwo 
implementowane do różnorodnych warunków 
występujących w przedsiębiorstwach, a stanowiłoby 

uzupełnienie wdrożonych już narzędzi do zwiększenia 
dostępności urządzeń. Autor proponuje metodę zarządzania 
niezawodnością i procesami obsługi linii produkcyjnej 
bazującą na wdrożeniu znanych metod TPM oraz RCM 
uzupełnioną o narzędzie do statystycznej analizy danych 
z predykcją uszkodzeń (rys. 1). 

 
 

Narzędzie statystycznej analizy 
danych z predykcją potencjalnych 

defektów i uszkodzeń 

KOMPLEKSOWA 
STRATEGIA 

ZARZĄDZANIA 
NIEZAWODNO ŚCIĄ 

RCM TPM 

 
Rys.1. Schemat metody zarządzania niezawodnością i procesami 

obsługi linii. 
 

1.2. Metody statystycznej obróbki danych  
Patrząc przez pryzmat statystycznej analizy, można 

rozróżnić trzy rodzaje podejścia do zagadnienia niezawodności 
maszyn i urządzeń: 
- analiza niezawodności  
- analiza sekwencji zdarzeń 
- predykcja zdarzeń. 
Metody te zostały wymienione w sposób chronologiczny 
od najstarszego do najnowszego rodzaju analiz [4].  

Analiza niezawodności nie będzie tutaj szerzej 
omawiana, gdyż jest szeroko opisywana w literaturze.  

Analiza sekwencji zdarzeń to analiza mająca na celu 
znalezienie pośród występujących zdarzeń powtarzające się 
zależności w postaci reguł:  
 

jeżeli A to B   (1) 
 

Analiza asocjacji inaczej analiza koszykowa bazuje na 
algorytmie Apriori. Algorytm Apriori to jeden 
z najpopularniejszych algorytmów analizy asocjacji. Metoda ta 
wykorzystuje wskaźniki odpowiadające za jakość reguł 
asocjacyjnych [5]. 

Najważniejszą rolę odgrywają w tej metodzie dwa 
wskaźniki: 

(a) wsparcie reguły (ang. support (supp)) 

)(
)(

)supp( BAP
N

BAn
BA ∩=∩=→  (2) 



152                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 51/2016 

gdzie N – liczba wszystkich zdarzeń, n(A∩B) – liczba 
zdarzeń zawierających jednocześnie elementy zdarzenia A 
i zdarzenia B, P(A∩B) - prawdopodobieństwo, 
że zdarzenie zawiera jednocześnie A i B. 

(b) ufność reguły (ang. confidence (conf)) 

 

)/(
)(

)(
)( ABP

An

BAn
BAconf =

∩
=→   (3) 

 

Regułami interesującymi są te, dla których zarówno 
wsparcie, jak i ufność przyjmują relatywnie duże 
wartości. Mówimy, że reguła asocjacyjna jest mocna, 
jeżeli jej wsparcie i ufność są większe niż pewne ustalone 
wartości minimalne: 

 

supp(A → B) > minSupp,   (4) 

conf(A → B) > minConf,   (5) 
 

gdzie parametry minSupp i minConf są ustalone przez 
użytkownika. 

Predykcja zdarzeń jest najnowocześniejszym i coraz 
szerzej stosowanym podejściem w poprawie 
niezawodności maszyn. W rozwiązaniach bazujących na 
dużych zbiorach danych i informacji wykorzystuje się 
podejście data mining.  
 
2. PRZYGOTOWANIE DO WDRO ŹENIA 

SYSTEMU 
 

Do pilotażowego wdrożenia zostały wybrane dwie 
nowoczesne linii produkcyjne wyposażone w szeroki 
zakres czujników monitorujących w trybie on-line stan 
zarówno procesu, jak i maszyn (rys. 2). Na liniach tych 
zostały wdrożone metody TPM oraz RCM. Dla realizacji 
projektu zebrano i przeanalizowano dane historyczne 
z okresu ponad trzech miesięcy. Po analizie stwierdzono, 
iż średnio dziennie w systemach generowanych jest 11830 
komunikatów. Na podstawie tak dużej ilości danych 
możliwe było identyfikowanie zależności w postaci reguł.  

 

 
 
Rys.2. Widok ekranu panelu operatorskiego operatora miksera 

z informacjami o przebiegu procesu [6] 
 

Jednym z założeń projektu była dwutorowa 
możliwość pozyskiwania reguł. Pierwsza metoda to 
stworzenie reguł eksperckich bazujących na zdobytym 
doświadczeniu eksperta utrzymania ruchu.  

Doświadczenie to może wynikać z analizy 
dotychczasowych awarii bądź tez znajomości reguł 
występujących w programie sterowników PLC nadzorujących 
proces. Drugim źródłem reguł jest analiza statystyczna 
wykonana w trakcie wdrożenia. Dzięki analizie sekwencyjnej 
do wykrywania powtarzających się wzorców w ciągu zdarzeń, 
uzyskano 684 reguły przy zakładanych poziomach 
wskaźników: minimalne wsparcie = 0,1, oraz minimalne 
zaufanie = 0,5. Na rysunku 3 zamieszczono wykres, na którym 
zaznaczona jest każda z reguł, w funkcji uzyskanych 
poziomów wsparcia i zaufania. Wyszukiwano tylko proste 
reguły wg zasady,, jeśli poprzednik to następnik”.  

 

 
 

Rys. 3. Wykres jakości uzyskanych reguł  
 
Nie wyszukiwano reguł z sekwencją kilku zdarzeń 

poprzedzających. Taką opcję przewidziano w opracowanym 
edytorze (rys. 4), który daje szerokie możliwości rozbudowy 
reguł. Opracowano go, uwzględniając możliwość wystąpienia 
do pięciu zdarzeń poprzedzających uszkodzenie. 
Uwzględniono również dwie opcje wzajemnych relacji 
symptomów. Pierwsza, gdy kolejność wystąpienia symptomów 
jest bez znaczenia. Liczy się tylko fakt wystąpienia 
określonego zbioru symptomów w danym przedziale 
czasowym, co spowoduje wystąpienie uszkodzenia. Druga 
opcja, w której kolejność występowania symptomów ma 
wpływ na wystąpienie lub nie, uszkodzenia [7]. 

 

  
 

Rys. 4. Narzędzie edytora reguł 
 

3. WDROŻENIE SYSTEMU NA OBIEKCIE 
 

W opisywanym przypadku mamy do czynienia 
z potrzebą zastosowania narzędzi statystycznych. 
Umożliwiających zidentyfikowanie zależności pomiędzy 
zdarzeniami zgromadzonymi w zbudowanej bazie danych. 
Narzędziem statystycznym stworzonym właśnie do tego celu 
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jest analiza asocjacji. Analiza asocjacji wraz 
z budowaniem reguł asocjacyjnych jest metodą zaliczaną 
do metod eksploracji danych (ang. Data Mining) [8]. 
Rozwiązaniem szeroko stosowanym do analiz 
statystycznych, w ostatnich latach wzbogaconym o pakiet 
umożliwiający jego zastosowanie w zakładach 
przemysłowych, jest pakiet oprogramowania Statistica. 

Rozwiązanie zaimplementowane w oprogramowanie 
Statistica stanowi między innymi algorytm Apriori, jeden 
z najpopularniejszych algorytmów analizy asocjacji 
i budowy reguł asocjacyjnych, w sposób uporządkowany 
i logiczny realizujący wymagane działania. 

Autor proponuje narzędzie predykcyjne bazujące na 
narzędziach statystycznych. Narzędzie to składa się 
z czterech modułów rozpatrywanych jako całościowe 
podejście do predykcji (rys. 5). Na pierwszy element 
systemu składają się dane wyjściowe z podstawowego 
systemu sterowania procesem. Dane te są z gromadzone 
w różnej postaci. 

Kolejny moduł służy do przetwarzania danych 
poprzez ich wstępne filtrowanie oraz integrację danych do 
danych jednowymiarowych. Następnie dane są zbierane 
do wspólnej bazy danych.  

Trzeci moduł to praca z zebranymi i wstępnie 
przygotowanymi danymi w celu uzyskania na ich 
podstawie użytecznych informacji i wniosków. 
W pierwszym etapie używany jest moduł statystycznego 
wyszukiwania reguł analizujący dane historyczne. 
Następnie zasila on gotowymi regułami bazę reguł. Drugi 
etap to analizowanie na bieżąco zebranych danych 
w określonych odstępach czasowych. Moduł filtruje dane 
przez określone wstępnie reguły i wyszukuje potencjalne 
zdarzenia.  
 
 

Moduł 
statystycznego 

wyszukiwania reguł 

Baza danych 

Baza reguł Moduł wyszukiwania 
zdarzeń na bazie 

zdefiniowanych reguł 

Raporty 

Komputerowy system 
sterowania procesem 

Ekspert – reguły 
tworzone przez 

eksperta 

Linia produkcyjna 

Personel 

Narzędzie 
predykcyjne 

Filtrowanie i 
integracja danych 

 
Rys.5. Ogólny schemat działania wdrożonego narzędzia 

wspomagania statystycznego 
 
Ostatni moduł to moduł interakcji człowieka 

z systemem. Występuje tu podział na eksperta oraz 
użytkownika. Rola eksperta, który również bazując na 
wiedzy, doświadczeniu, znajomości systemów sterowania 
i działających w nich mechanizmów, może zasilać bazę 
reguł. Druga ważna rola to usuwanie automatycznie 
wyszukanych reguł o znikomej wartości dla celów 
przedsiębiorstwa. Użytkownik jest natomiast klientem 
systemu otrzymującym gotowe raporty 

z przewidywanymi zdarzeniami. Jego rolą jest analiza 
raportów i podjęcie kroków zapobiegawczych na obiekcie. 

Aby poprawnie przeprowadzić analizy, dane wejściowe 
muszą być jednoznaczne, odpowiednio przetworzone. 
Pierwsza napotkana trudność to przesyłanie danych z systemu 
nadzoru do bazy danych oprogramowania Statistica. 
Wymagania bezpieczeństwa informatycznego 
przedsiębiorstwa nie pozwalają na integrację systemów 
zewnętrznych z bazami danych przedsiębiorstwa. 
Rozwiązaniem okazało się okresowe eksportowanie pliku 
z danymi, który mógł zasilić bazę danych, z której korzysta 
Statistica. 

Druga niedogodność to generowanie raportów. Raporty 
powinny być w sposób łatwy dostarczone do odczytu dla 
odbiorcy. Zostało to rozwiązane za pośrednictwem raportu 
generowanego w postaci pliku o formacie stron WWW. 
Kolejną trudnością była częstotliwość, z jaką miałyby 
generować się raporty dla pracowników utrzymania ruchu. Na 
czas testu przyjęto częstotliwość dobową.  

W zaimplementowanym rozwiązaniu przyjęto horyzont 
czasowy określany jako nadążna ramka czasowa, o wymiarze 
48 godzin, w której analizowane są symptomy mogące w 
przyszłości powodować uszkodzenia. 

 
4. PREZENTACJA WYNIKÓW 
 

Analizując uzyskane wyniki, zaskakujące w stosunku do 
przewidywań były proporcje, w jakich pojawiają się 
symptomy przed zaistnieniem uszkodzenia. W okresie 
8 godzin przed uszkodzeniem pojawia się 80% symptomów. 
Rysunek 6 przedstawia wykres przyrostowy (linia ciągła) oraz 
procentowy (linia kropkowana) występowania symptomów 
w rozbiciu na przedziały czasowe dzielące wystąpienie 
symptomu od powstania uszkodzenia. Co skutkować musi 
zwiększeniem częstotliwości generowania raportów dla 
utrzymania ruchu. Proponowana częstotliwość to sześć 
raportów na dobę. Alternatywą jest generowanie raportów on-
line, co fizycznie skutkowałoby pojawianiem się nowych 
komunikatów, co kilka minut na laptopie pracowników 
utrzymania ruchu.  
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Rys. 6. Wykres powstania uszkodzenia w funkcji czasu wystąpienia 

symptomu 
 
Zaobserwowano, iż blisko 7% wszystkich relacji pojawia 

się w czasie równoczesnym z zaistnieniem uszkodzenia. 
Rysunek 7 przedstawia wykres relacji pomiędzy procentową 
liczbą wystąpień symptomów a przedziałami czasowymi 
liczonymi od wystąpienia symptomu do momentu powstania 
uszkodzenia. Wykonana weryfikacja tych zdarzeń wykazała, 
że niektóre reguły należy wyłączyć ze względu na ich 
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wynikowy charakter. Reguły te nie wnoszą wartości 
dodanej. Pojawiają się, gdyż są następstwem innej reguły. 
Zaimplementowane narzędzie statystyczne pozwala na 
dalsze zmniejszenie usterkowości linii produkcyjnej 
o 0,5%. 
 

 

Rys. 7. Wykres relacji symptom-skutek z rozbiciem na 
przedziały czasowe 

 
5. PODSUMOWANIE 
 

W niniejszym referacie przedstawiono wdrożenie 
narzędzia do predykcyjnego wykrywania usterek. Wyniki 
osiągnięte podczas testowego rozwiązania pokazały, że 
możliwym jest równoczesne, zapewnienie wzrostu 
poziomu dostępności maszyn poprzez przewidywanie 
usterek na podstawie statystycznej analizy symptomów 
rejestrowanych przez system sterowania. Krótki czas 
przeprowadzania testowego wdrożenia oraz ograniczone 
zasoby nie pozwoliły na rozbudowę systemu. Jednakże 
uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność i przydatność 
narzędzia.  

Zaproponowane narzędzie odpowiada wymaganiom 
obecnie formułowanym przez przemysł w zakresie 
zwiększenia niezawodności maszyn i urządzeń. Narzędzie 
przeznaczone jest dla nowoczesnych linii produkcyjnych, 
gdyż bazuje na informacjach zbieranych z wszystkich 
elementów wyposażenia jak i systemów nadzoru. Na 
instalacjach starszego typu, wdrożenie systemu byłoby 
nierentowne. Ze względu na potrzebę dodatkowych 
nakładów, związanych z instalacją systemu pomiarowego 

urządzeń oraz zainstalowaniem systemu zbierania danych 
z maszyn, jak i ewidencjonowania czynności operatora. 
Zaprezentowany system wykorzystuje nowoczesne metody 
zbierania, przetwarzania i analizy danych zgodne z trendami 
przemysłu 4.0.  

Po pełnej optymalizacji rozwiązania, system może być 
z łatwością kopiowany i implementowany na podobnych 
instalacjach w przedsiębiorstwie. Powoduje to bardzo szybki, 
niskonakładowy i niewymagający dużych zasobów ludzkich 
wzrost niezawodności i bezpieczeństwa maszyn co pośrednio 
wpływa również na poprawę jakości wytwarzanych 
produktów. Proponowane narzędzie jest stworzone z myślą 
o użytkowniku, który poprzez analizę generowanych 
automatycznie raportów po pierwsze wyeliminuje potencjalne 
zdarzenie anormalne (cel krótkoterminowy). Po drugie 
podejmie akcje w celu wyeliminowania przyczyn tej anomalii 
lub zmniejszenia jej wpływu (cel długoterminowy). 
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METHOD FOR RELIABILITY AND PRODUCTION LINE PROCESSE S MANAGEMENT 
AIDED BY STATISTICAL ANALYSIS OF RELIABILITY DATA  

 
The paper presents the management method of reliability and service process of production line with the 

implementation of computer-aided statistical tool on the production line of semi-finished products for tire production. Author 
proposed the complex strategy of reliability management composed of three elements: Total Productive Maintenance (TPM), 
Reliability Centered Maintenance (RCM) and computer-aided statistical tool with prediction of potential defects and failures 
(CAST-P). Important issue is to obey the order of deployments of those techniques (TPM-RCM-CAST-P). CAST-P tool 
using Apriori algorithm analyze the historical data gathered by the supervising production system to find the rules. Created 
set of rules is used for filtering current data from the production line and find potential defects and failures. Rapport with 
potential defects is send at web page version to maintenance breakdown worker. The final step is the reaction of maintenance 
personnel for predicted symptoms. The paper aims to show effective, relatively cheap and easy to implement in a variety of 
industrial environments tools to improve machine reliability and indirectly improve the quality of produced goods.  

 
Key-words: algorithm Apriori , defects prediction. 
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Streszczenie: Nowoczesne linie produkcyjne projektowane 
zgodnie z wymaganiami najnowszych norm oraz 
optymalizowane pod względem ekonomicznym, tak jak i starsze 
linie produkcyjne, zmagają się z problemami zapewnienia 
odpowiedniej niezawodności w funkcji kosztów przy 
jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa. Fabryki wyposażone w skomputeryzowane 
procesy i rozbudowane narzędzia diagnostyczne często nie 
wykorzystują wielu informacji, które są zbierane z poziomu 
sprzętowego. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa niezbędna jest okresowa kontrola elementów 
bezpieczeństwa. Wyznaczenie optymalnej częstotliwości 
testowania przysparza trudności wielu przedsiębiorstwom. 
Wyznaczanie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa po 
modyfikacjach urządzeń i ich dostosowanie do zmienionych 
wymagań stawia przed działami technicznymi nowe zadania. W 
referacie przedstawiono aktualne problemy  zarządzania 
niezawodnością i bezpieczeństwem linii produkcyjnej pokazane 
na przykładzie linii produkcji półfabrykatów. 
 
Słowa kluczowe: czasy testowania, KPI, PL. 

 
1. PRZEGLĄD METOD ZARZ ĄDZANIA 

NIEZAWODNOSCI Ą  
 

1.1. Wprowadzenie 
 
Rosnąca konkurencja sprawia, iż właściciele 

przedsiębiorstw coraz dokładniej analizują koszty 
wytwarzania, wdrażając kolejne narzędzia do ich redukcji 
[1], [2]. Nowoczesne systemy wraz z ciągłym wzrostem 
dostępności przy spadających cenach znacząco 
wspomagają proces optymalizacji kosztów. Z drugiej 
strony, obserwujemy powstawanie nowych, coraz bardziej 
restrykcyjnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa [3], 
[4], ochrony środowiska i ergonomii, co wiąże się z tym, 
iż obniżanie kosztów staje się coraz trudniejszym 
zadaniem [5].  

Operator urządzeń został wyposażony w wiele 
narzędzi do nadzorowania przebiegu i niezawodności 
procesu oraz analizy jego jakości. Wielość tych informacji 
przyczynia się do powstawania innego rodzaju zdarzeń i 
błędów do tej pory nieobserwowanych [6]. W literaturze 
do tej pory brak jest opisów, zintegrowanych narzędzi, 
które eliminowałyby te ryzyka w sposób spójny i 
wykorzystujący wszystkie dostępne informacje. 

1.2. Generacje metod zarządzania utrzymaniem ruchu 
 

Do lat 40 dwudziestego wieku w podejściu do defektów 
bazowano na reaktywnym podejściu, czyli  zasadzie ,,zepsuło 
się, więc naprawiamy”, podejście to zaczęło się zmieniać w 
czasie II wojny światowej, gdy niezawodność coraz bardziej 
skomplikowanych urządzeń technicznych często decydowała o 
życiu ludzi. Płynnie zaczęto przechodzić do planowanych 
napraw inspekcji i wymiany części (rys.1). Jednak i to 
rozwiązanie posiadało pewne wady. Między innymi niosło ze 
sobą wysoki koszt utrzymania, gdyż niejednokrotnie 
wymieniano część, która znajdowała się jeszcze w bardzo 
dobrym stanie technicznym.  

Szczególnie w przemyśle lotniczym, już w latach 
60’tych, szczegółowo analizowano koszty utrzymania floty 
samolotów. Wraz z pojawieniem się Boeinga 747, z 
zaawansowaną techniką, powstała metoda Reliability Centered 
Maintenance (RCM) [7], [8]. Równolegle do niej stosowana 
jest metoda kompleksowego podejścia do zagadnień 
utrzymania ruchu o nazwie Total Productive Maintenance 
(TPM), rozwijana od lat pięćdziesiątych  przez firmę Toyota i 
z sukcesem kopiowana w wielu sektorach przemysłu. Wraz 
z wdrażaniem wymienionych dwóch metod zaczęto 
uwzględniać aspekty zarządzania bezpieczeństwem. 

Wraz ze wzrostem rynku pomiarów pojawiła się kolejna 
metoda bazująca w znacznej mierze na predykcyjnym 
podejściu analizującym stan maszyn (ang. Condition Based 
Maintenance). Od lat dziewięćdziesiątych coraz większym 
uznaniem cieszą się techniki pozwalające na zarządzanie 
niezawodnością poprzez analizę kosztów i opłacalności 
działań - Life Cycle Cost (LCC) [9] oraz Design for 
maintainability [10].  

W wyniku dynamicznego rozwoju elektroniki możliwe 
stało się coraz bardziej dokładne analizowanie parametrów 
maszyn i urządzeń. Z drugiej strony, zwiększający się udział 
elektroniki w maszynach spowodował, iż oprócz tradycyjnego 
,,wannowego” rozkładu uszkodzeń, zaczęło występować kilka 
nowych. Obecnie standardem w przemyśle są pomiary 
wibroakustyczne, analizy olejowe, czy pomiary termograficzne 
maszyn, szaf elektrycznych i podstacji. Coraz szerzej 
rozpropagowane stają się również różnego rodzaju pomiary w 
czasie rzeczywistym (ang.: on-line). Wraz z postępem w 
technice pomiarowej, rozszerzył on zakres o badanie wielu 
wielkości fizycznych, a przy tym koszt pojedynczego elementu 
spadł kilku, kilkudziesięciokrotnie. Wszystko to spowodowało, 
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że nowoczesne linie produkcyjne są często wyposażone 
w blisko pięćset elementów zbierających na bieżąco dane 
i monitorujące stan i przebieg procesu produkcyjnego. 
Daje to podstawy do analiz statystycznych w celu 
predykcji zdarzeń oraz wyszukiwania przyczyn ich 
powstania.  
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Rys. 1. Generacje metod zarządzania utrzymaniem ruchu 

na podstawie [11] 
 

2. OPIS LINII PRODUKCYJNEJ I FUNKCJI 
BEZPIECZEŃSTWA  
 

2.1 Opis procesu 
Dla zobrazowania aktualnych problemów zostały 

wybrane dwie nowoczesne linie produkcyjne, 
produkujące mieszanki gumowe będące półfabrykatem do 
produkcji opon. Zarys podobnej  linii został 
przedstawiony na rysunku 2.  Linie są bardzo zbliżone 
budową i właściwościami funkcjonalnymi. Ich sterowanie 
jest oparte na nowoczesnej architekturze rozproszonej 
urządzeń automatyki. Systemy sterowania (ang. Basic 
Proces Control System - BPCS) korzystają z  kilku 
tysięcy punktów wejść/wyjść. Urządzenia są wyposażone 
w rozbudowaną diagnostykę oraz złożone systemy 
pomiarowe parametrów procesu. Operatorzy pracują na 
kilkunastu panelach HMI. Proces wytwarzania jest 
w pełni zautomatyzowany. 

Proces produkcji mieszanek gumowych w dużym 
uproszczeniu polega na dostarczeniu do miksera 
kilkudziesięciu różnych, odważonych surowców takich 
jak kauczuk naturalny i / lub  syntetyczny, sadza, środki 
przeciwstarzeniowe, oleje, etc. W mikserze wszystkie te 
surowce są mieszane dyspersyjnie do osiągnięcia 
temperatur  rzędu 140-160 ºC. Po tym etapie mieszanka 
jest wyrzucana grawitacyjnie na walcarkę  lub 
wytłaczarkę (w zależności od typu mieszanki), gdzie 
następuje dalszy proces uplastyczniania mieszanki oraz 
dodaje się środek wulkanizacyjny. Kolejny etap produkcji 
mieszanki to jej schłodzenie oraz zmagazynowanie na 
paletach, co kończy etap produkcji mieszanki gumowej. 
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Rys. 2. Linia produkcji półproduktów gumowych  [12] 

 
2.2 Wskaźniki niezawodności linii 

W Utrzymaniu Ruchu (UR) do zarządzania wynikami 
stosuje się szereg wskaźników będących bezpośrednio 
wskaźnikami niezawodności linii lub też w sposób pośredni 
pokazujących efektywność zarządzania niezawodnością i 
kosztami. Wskaźniki bezpośrednie to: 
- średni czas naprawy (ang.: Mean Time To Repair - MTTR), 

w przypadku elementów nienaprawialnych średni czas do 
uszkodzenia (Mean Time To Failure – MTTF), 

- średni czas pomiędzy naprawami (ang.: Mean Time Between 
Failure - MTBF), 

- ilość zdarzeń awaryjnych na tonę produktu, 
- ilość zdarzeń awaryjnych w jednostce czasu. 
Wskaźniki pośrednie: 
- koszt całkowity UR na  tonę produkcji, 
- procentowy udział prac planowanych do wszystkich prac UR, 
- procentowy udział defektów do wszystkich prac UR, 
- procentowy udział realizacji prac prewencyjnych w 

planowanym czasie, 
- procent rotowania (obrotu) części w magazynie części 

zamiennych, 
- Wartość finansowa zapasu części w magazynie. 
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2.3 Zagrożenia, funkcje bezpieczeństwa oraz 
optymalizacja czasów testowania urządzeń 
bezpieczeństwa 
Na analizowanej linii produkcyjnej występują ryzyka 

zidentyfikowane i oszacowane podczas oceny ryzyka 
maszyn. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (ang.: 
Performance Level – PL) kształtuje się w zależności od 
elementu linii w zakresie od PLr = a do PLr= c. 

Na linii produkcyjnej zaimplementowanych jest 
kilkadziesiąt funkcji bezpieczeństwa. Wielokrotnie 
stosowaną  funkcją bezpieczeństwa jest system blokad 
dostępu do elementów rotujących (walcarka, krajarki, 
wytłaczarka) realizowany poprzez wyłączniki ryglujące 
oraz kurtyny bezpieczeństwa (chłodziarka) zawierające 
zintegrowaną funkcję zawieszenia działania zabezpieczeń 
- mutingu. Kolejną zastosowaną funkcją bezpieczeństwa 
jest funkcja zatrzymania awaryjnego, realizowana poprzez 
przyciski zatrzymania awaryjnego (na całej linii) oraz 
wyłączniki linkowe zatrzymania awaryjnego. 
Zastosowano również funkcje bezpieczeństwa 
zabezpieczającą przed powstaniem pożaru (mikser). 

Coraz częściej analizowanym elementem zarządzania 
bezpieczeństwa linii są czasokresy testowania urządzeń 
bezpieczeństwa. Przy zwiększających się wymaganiach 
produktywności  ich optymalizacja odgrywa coraz 
większą rolę. Nie dotyczy to urządzeń, które są objęte 
specjalnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi 
częstości kontroli. Metodyka wyliczenia optymalnych 
czasów testowania nie jest powszechnie znana oraz 
szerzej prezentowana w polskiej literaturze. Wymagane są 
również wysokie kompetencje zespołu w zakresie 
znajomości budowy systemów zabezpieczeń maszyn oraz 
norm. Ostatnią przeszkodą jest czasochłonność samego 
procesu wykonania analiz i obliczeń. 

Dla przykładu został wybrany  układ bezpieczeństwa 
z urządzeniem zatrzymania awaryjnego aktywowane linką 
w wykonaniu kategorii b, z wykładniczym rozkładem 
niezawodności, bez detekcji uszkodzeń. Na podstawie 
literatury [13] przyjęto następujące równanie w celu 
wyliczania optymalnego czasu testowania T0: 

 

λ
)1(2

0
rA

T
−

=    (3) 

 
gdzie: Ar - wymagana dostępność układu na rok, λ – 
przyjęto jako wymagane prawdopodobieństwo uszkodzeń 
na godzinę (PFHD). 
 

Przyjęto wymagany z analizy ryzyka PLr = b oraz to, 
iż  układ bezpieczeństwa został wykonany w PL = b. 
Uzyskano optymalny czas testowania o wartości 108 dni. 
Przed wykonaniem obliczeń czas ten był ustawiony na 
sztywno, na 30 dni. Zysk z optymalizacji czasu to 12 
godzin rocznie dla jednej maszyny. 
 
2.4 Przykład projektowania funkcji bezpieczeństwa z 

uwzględnieniem pokrycia diagnostycznego i 
czasów testowania 

 
W eksploatacji maszyn i urządzeń poziom 

zapewnienia bezpieczeństwa pozostaje stały w przypadku 
braku modyfikacji oraz właściwej polityce podtrzymania 
wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa 
zgodnie z [14]. Jednak techniczną ewolucją maszyn jest 
ich modyfikacja ze względu na zmieniające się potrzeby 

użytkowania, zwiększające się wymagania odnośnie  jakości, 
brak dostępnych części zamiennych, etc. Proces iteracyjnego 
projektowania części związanych z bezpieczeństwem 
systemów sterowania jest stosowany głównie w etapie 
projektowania nowych urządzeń (rys. 3).  
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Rys. 3. Iteracyjny proces projektowania części związanych z 
bezpieczeństwem systemów sterowania (SRP/CS) [3] 

 
Elementem powyższego procesu jest uproszczona metoda 

szacowania PL,  przedstawiona na rysunku 4 [3]. Zagrożenia, 
jakie pojawiają się przy tej metodzie to oszacowanie 
właściwego poziomu pokrycia diagnostycznego (ang.: 
Diagnostic Coverage – DC) oraz wyliczenia MTTFd. Kolejny 
problem to nieobjęcie w normie [14] urządzeń o rzadkim 
przywołaniu do pracy. 

W przypadku nowych urządzeń dla każdego elementu są 
dostępne karty katalogowe, gdzie można uzyskać szukane 
dane niezawodnościowe, jednak w przypadku urządzeń 
wyprodukowanych przed rokiem 2000 nie jest to już tak 
oczywiste. Wtedy należy wstawiać dane statystyczne, które 
zakładają bardziej zachowawcze wartości.  

 
3. ZAGADNIENIA DO ROZWINI ĘCIA  

 
Wprowadzone nowoczesne metody zarządzania 

utrzymaniem ruchu skutkują niskim poziomem awaryjności 
linii na poziomie 4%, jednakże dalsze ograniczenie tej 
wartości nie jest już możliwe bez znacznych nakładów 
finansowych, co jest dla przedsiębiorstwa nieopłacalne. Brak 
jest dostępnej metody lub narzędzia, które pozwoliłoby 
zredukować awaryjność przy akceptowalnej proporcji  
koszt/zysk. 
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Rys. 4 Relacje występujące pomiędzy kategoriami, 
DCavg, MTTFd każdego kanału i PL. Uproszczona 

metoda szacowania PL uzyskiwanego przez SRP/CS [3] 
 

Ten sam problem ma miejsce w przypadku produkcji 
wyrobu niezgodnego z powodu defektów maszyny. Wiele 
zbieranych informacji nie podlega analizom 
statystycznym, które mogłyby dostarczyć  cennych 
informacji o przyczynach pierwotnych niektórych 
postojów linii. Kolejna trudność powstaje przy 
działaniach mających zapewnić odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa maszyn. Chodzi o ustalenie racjonalnych 
częstotliwości oraz zakresu czynności testowania 
elementów układów bezpieczeństwa. Ostatnim 
zagadnieniem jest projektowanie funkcji bezpieczeństwa 
wynikające z modyfikacji instalacji i nowych analiz 
ryzyka. 

 
4. PODSUMOWANIE  
 

W niniejszym artykule przedstawiono aktualne 
problemy zarządzania niezawodnością i bezpieczeństwem 
linii produkcyjnej na przykładzie linii produkcji 
półfabrykatów gumowych. Przedstawione zagadnienia 
stają się coraz bardziej aktualne i wymagają dalszych prac 
badawczych oraz opracowania kompleksowych narzędzi i 
publikacji, które pozwolą na wdrożenie nowoczesnych 

rozwiązań  w celu poprawy niezawodności i bezpieczeństwa 
maszyn i urządzeń.  
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CURRENT RELIABILITY AND SAFETY MANAGEMENT ISSUES OF  PRODUCTION LINES 
  

In the paper, are presented current problems shown by way of the sample line production of semi-finished products. 
Modern production lines, designed according to the latest requirements of ISO standards and optimized for the economic 
aspects, as well as the older production lines, faces the problems to ensure adequate reliability as a function of costs while 
ensuring the required safety level. Factory equipped with computerized processes and enhanced diagnostic tools often do not 
use a lot of information’s that are collected from the hardware. Many possible to detect and to prevent defects still do not 
have the founded root cause. In order to ensure an adequate level of safety it is required periodic inspection of safety features. 
Determination of the optimal frequency of testing poses difficulties in many companies. The mathematical approach isn’t 
very common, and demands high level of technical knowledge and familiarity with the norms and safety aspects. 
Determining the level of safety after the modification of equipment and adapt it to the requirements put technical departments 
in the face of new requirements and problems.  
 
Keywords: periodical inspection, maintenance KPI, PL. 
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Streszczenie: Współczesne wymagania dotyczące niezawodności 

dostaw energii elektrycznej rodzą konieczność prowadzenia badań 

diagnostycznych i monitorowania poprawności działania 

pracujących urządzeń elektroenergetycznych. Występujące defekty 

linii napowietrznych oraz urządzeń stacji elektroenergetycznych, 

charakteryzujące się podwyższeniem wartości lokalnego natężenia 

pola elektrycznego ponad wartość krytyczną powodują powsta-

wanie wyładowań niezupełnych, w różnych ich formach. Pozwala 

to stosować, w celu wykrywania i lokalizowania defektów, metody 

antenowe, z detekcją szerokopasmową w zakresach VHF/UHF.  

W artykule dokonano przeglądu zastosowań układów szeroko-

pasmowej detekcji antenowej w diagnostyce urządzeń elektro-

energetycznych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych 

wybranych układów detekcji kierunkowej, służących wykrywaniu 

różnych form wyładowań elektrycznych w powietrzu poprzez 

detekcję impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych.  

 
Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, systemy lokalizacyjne, 

detekcja VHF/UHF, anteny kierunkowe. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Zadaniem elektroenergetyki jest wyprodukowanie 

i dostarczenie do odbiorcy końcowego energii elektrycznej 

o określonych parametrach jakościowych. Współczesne, 

wysokie wymagania dotyczące niezawodności dostaw 

energii elektrycznej rodzą konieczność prowadzenia badań 

diagnostycznych i monitorowania poprawności działania 

pracujących urządzeń elektroenergetycznych. Występujące 

defekty elementów konstrukcyjnych linii napowietrznych 

oraz urządzeń stacji elektroenergetycznych, charakteryzujące 

się podwyższeniem wartości lokalnego natężenia pola 

elektrycznego ponad wartość krytyczną powodują powsta-

wanie wyładowań niezupełnych (wnz), w różnych ich 

formach [1]. Dla wykrycia i lokalizowania tego typu defek-

tów możliwe jest stosowanie licznych metod diagno-

stycznych, zarówno elektrycznych jak i nieelektrycznych. 

W drugiej grupie metod wymienić należy przede wszystkim 

mające długą historię stosowania metody oparte na detekcji 

sygnałów emisji akustycznej (używane w diagnostyce trans-

formatorów, rozdzielnic z izolacją gazową oraz linii 

przesyłowych i urządzeń rozdzielni napowietrznych), a także 

metody umożliwiające selektywne wykrywanie źródeł 

promieniowania ultrafioletowego, powstającego podczas 

wyładowań elektrycznych w powietrzu (np. jako jeden 

z objawów obecności ulotu elektrycznego na defektach 

przewodów lub osprzętu linii przesyłowych WN) [2, 3]. 

Wśród elektrycznych metod detekcji, rozpoznawania 

i lokalizowania źródeł wnz, wprowadzanych coraz częściej 

do praktyki diagnostycznej, wymienić można metody oparte 

na detekcji zaburzeń elektromagnetycznych, korzystające 

z różnego rodzaju czujników antenowych. Zakres użytecz-

nych częstotliwości, stosowanych w tych badaniach, jest 

bardzo szeroki, od zakresu fal krótkich HF (3 ÷ 30 MHz), 

poprzez częstotliwości zakresu VHF (Very High Frequency, 

30 MHz ÷ 300 MHz), aż do końca zakresu UHF (Ultra High 

Frequency, 0,3 ÷ 3 GHz) [1, 4, 5]. Dobór częstotliwości 

pracy systemów detekcyjno-pomiarowych jest uzależniony 

od rodzaju obiektu oraz parametrów czasowo-częstotliwo-

ściowych impulsów wnz powstających w defektach izolacji. 

Zwykle oczekuje się, że efektem realizowanej proce-

dury diagnostycznej dotyczącej pomiarów wnz będzie 

określenie stopnia ich szkodliwości i znaczenia dla stanu 

układu izolacyjnego oraz zlokalizowanie defektu stano-

wiącego ich źródło. W wielu przypadkach metoda detekcji 

zaburzeń elektromagnetycznych w pasmach VHF/UHF 

pozwala na co najmniej częściowe spełnienie tych ocze-

kiwań.  

W artykule dokonano przeglądu zastosowań układów 

szerokopasmowej detekcji antenowej w diagnostyce urzą-

dzeń elektroenergetycznych, w szczególności z uwzględnie-

niem roli charakterystyk kierunkowych stosowanych 

w pomiarach czujników antenowych. W opisie ograniczono 

się do pomiarów wykonywanych w badaniach urządzeń 

i instalacji przesyłowych. Opisano również wyniki badań 

laboratoryjnych wybranych kierunkowych układów detekcji 

wyładowań. 

 

2. DETEKCJA WNZ W UKŁADACH GIS 
 

Ważną grupą urządzeń oraz instalacji przesyłowych 

i rozdzielczych współczesnej elektroenergetyki są urządze-

nia i instalacje izolowane sześciofluorkiem siarki SF6. 

Należą do nich układy GIS (Gas Insulated Substations) oraz 

linie przesyłowe GIL (Gas Insulated Lines). Z punktu 

widzenia wykrywania wnz układy te mogą być traktowane 

jako obiekty jednowymiarowe, stanowiące linie transmisyjne 

(falowody), w których rozchodzą się fale elektro-

magnetyczne (E-M) generowane wskutek występujących we 

wnętrzu układu GIS/GIL wyładowań. Na rysunku 1 przed-

stawiono poglądowo strukturę takiego układu oraz możliwe 

sposoby pozyskiwania sygnałów pomiarowych, pozwala-

jących na detekcję obecności wnz.  
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Rys. 1. Detekcja wnz w układach z izolacją gazową GIS: 1 – układ 

detekcyjny z kondensatorem sprzęgającym, 2 – czujnik UHF 

umieszczony wewnątrz modułu GIS, 3 – zewnętrzny czujnik UHF 

instalowany na oknie dielektrycznym modułu GIS, d2 – odległość 

od źródła wnz do czujnika 2, d3 – odległość od źródła wnz do 

czujnika 3, D – odległość pomiędzy czujnikami 2 a 3 

 

Fale E-M propagujące w instalacjach GIS/GIL ulegają 

m.in. tłumieniu, odbiciu i rozproszeniu. Zjawiska te są 

potęgowane przez obecność w strukturze GIS/GIL 

wykonanych z materiałów kompozytowych izolatorów 

odstępnikowych, z których część (lub wszystkie) pełnią 

także funkcje izolatorów grodziowych, separujących 

poszczególne segmenty całej instalacji na niezależne, 

szczelne przedziały. Czujniki UHF instalowane wewnątrz 

danego przedziału gazowego lub na zewnątrz, na oknie 

dielektrycznym, są budowane z reguły jako pojemnościowe 

układy sprzęgające [4]. Ze względu na wymagania doty-

czące właściwego kształtowania rozkładu pola elektrycznego 

wewnątrz instalacji GIS/GIL mają one najczęściej postać 

płaskiego dysku (antena dyskowa) lub odpowiednio 

profilowanego stożka (antena stożkowa), wkomponowanego 

w wewnętrzną strukturę metalowej, gazoszczelnej osłony 

ciśnieniowej [6-9]. Mają one kierunkowe charakterystyki 

detekcji sygnałów E-M z wartością maksymalną zysku 

antenowego w obszarze kątowym zwróconym w kierunku 

wnętrza przedziału gazowego instalacji GIS/GIL.  

Dla lokalizowania defektów stosuje się metody 

bazujące na pomiarach czasów propagacji impulsowych 

sygnałów E-M generowanych przez wyładowania. Korzysta 

się wówczas z wyników pomiarów jedno-, dwu- i wielo-

detektorowych obserwując impulsy bezpośrednie i odbite 

docierające do czujników systemu pomiarowego (rys. 1). 

 

3. DETEKCJA WNZ W TRANSFORMATORACH 
 

W odróżnieniu od układów GIS/GIL detekcja i loka-

lizacja wnz w transformatorach energetycznych jest proble-

mem przestrzennym 3D (rys. 2). 
 

 
 
Rys. 2. Lokalizacja źródła wnz w transformatorze energetycznym 

jako problem 3D (S1, S2, S3 – sygnały z 3 czujników UHF) 

 

Detektorami wnz stosowanymi w badaniach wykony-

wanych na transformatorach są czujniki antenowe UHF, 

które mogą być wprowadzane do wnętrza kadzi przez dolny 

zawór olejowy transformatora lub instalowane na stałe na 

specjalnie dla tego celu wykonanych oknach dielektrycznych 

na ścianach lub pokrywie kadzi [6, 7, 10]. Parametry 

sygnałów docierających do detektorów są zależne od miejsca 

ich instalacji (współrzędnych x, y, z) oraz od czasu t (rys. 2). 

Problemem podczas określania lokalizacji źródeł wnz 

jest silnie niejednorodna struktura wewnętrzna transfor-

matora (rdzeń, nasycona izolacja papierowa, olej, uzwoje-

nia). Biorąc pod uwagę różnice wartości przenikalności 

elektrycznej względnej εr fala E-M w czasie 10
-9

 s pokonuje 

drogę ok. 30 cm w powietrzu, ok. 20 cm w oleju transfor-

matorowym i ok. 15 cm w nasyconym olejem preszpanie 

[11]. Dla zapewnienia odpowiedniej rozdzielczości geo-

metrycznej, a co za tym idzie również rozdzielczości 

czasowej rejestrowanych sygnałów impulsowych konieczne 

jest stosowanie detekcji wnz w górnym zakresie pasma 

UHF, a nawet wyżej oraz układów próbkujących sygnały 

z częstotliwościami rzędu 10
9
 ÷ 10

10
 Hz. We wcześniej 

publikowanych badaniach stwierdzono, że papier i olej nie 

wprowadzają tłumienia, które uniemożliwiałoby detekcję 

sygnałów wnz w tych zakresach częstotliwości [12].  
 

4.  DETEKCJA WNZ W LINIACH PRZESYŁOWYCH 
I ROZDZIELNIACH NAPOWIETRZNYCH 

 

Stosowanie detekcji zaburzeń elektromagnetycznych 

w badaniach diagnostycznych linii przesyłowych i rozdzielni 

napowietrznych ma już swoją długą historię. Z jednej strony 

jest to spowodowane ogólnym wymogiem zachowania 

kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń pracujących 

w jednym środowisku E-M. Z drugiej, ma to związek 

z możliwością zastosowania tej metody w diagnostyce do 

wykrywania różnego typu defektów, charakteryzujących się 

przekroczeniem wartości krytycznej natężenia pola 

elektrycznego i powstawaniem wnz [14-22]. Tak, jak 

w przypadku transformatorów energetycznych stosowane są 

metody, które umożliwiają określenie miejsca występowania 

defektu w przestrzeni 3D (rys. 3), choć często wystarcza-

jącym dla zlokalizowania defektu jest wyznaczenie 

kierunków w układzie współrzędnych x-y. Na rysunku 3 

przedstawiono poglądowo schemat systemu antenowej 

detekcji wyładowań w rozdzielni napowietrznej. W bada-

niach stosowane są anteny bezkierunkowe i kierunkowe, np.: 

anteny ramowe (pętlowe), anteny Yagi (Yagi-Uda), anteny 

spiralne różnego typu oraz matryce antenowe [12-23].  
 

 
 

Rys. 3. Detekcja zaburzeń elektromagnetycznych wywołanych 

przez wnz w rozdzielni napowietrznej: AK – antena kierunkowa, 

ϕ – kąt anteny kierunkowej, AB – antena bezkierunkowa, DAS – 

system akwizycji sygnałów 
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5. ANALIZA MOŻLIWOŚCI DETEKCYJNYCH  
I BADANIA LABORATORYJNE WYBRANYCH  
UKŁADÓW ANTENOWYCH 

 

W eksperymentach laboratoryjnych rejestrowano meto-

dami antenowymi sygnały impulsowe generowane przez 

komercyjny kalibrator ładunku pozornego o bardzo krótkim 

czasie narastania (rzędu 10
-9

 s) wyposażony w antenę 

prętową, stanowiący źródło powtarzalnych zaburzeń E-M 

(rys. 4). W pierwszej kolejności badano układ odbiorczy 2 

anten prętowych znajdujących się w odległości d = 1 m od 

siebie, umieszczając źródło zaburzeń w punktach Xn na linii 

L1 oraz Xn' na linii L2 (rys. 5). Zastosowano odbiorniki o jed-

nakowym wzmocnieniu i paśmie przenoszenia wynoszącym 

350 MHz.. Ze względu na niewielką odległość anten od 

źródła znajdują się one strefie indukcji, więc wielkość 

rejestrowanego sygnału może być miarą ich odległości od 

tego źródła (rys. 7 i 8).  
 

 
 

Rys. 4. Konfiguracja układu pomiarowego (A1, A2 – anteny) 
 

 
Rys. 5. Geometria wzajemnego położenia układu anten i źródła 

 
Rys. 6. Przebiegi sygnałów z anten A1 i A2 dla źródła na linii L1, 

wzrost l powoduje obniżenie wartości szczytowych impulsów 

(amplitudy równe ze względu na równe odległości anten od źródła) 

 
 

Rys. 7. Przebiegi sygnałów z anten A1 i A2 dla źródła na linii L2, 

wzrost l powoduje obniżenie wartości szczytowych impulsów 

(amplitudy różne ze względu na różne odległości anten od źródła) 
 

W drugiej kolejności jedną z anten prętowych (A1) 

zastąpiono anteną dyskową o charakterystyce kierunkowej, 

znajdującą się w odległości 0,7 m od źródła zaburzeń. Przy 

ustalonym położeniu źródła zaburzeń zmieniano kąt anteny 

względem źródła i rejestrowano sygnały z tej anteny oraz 

drugiej anteny prętowej (A2) – traktowanej jako antena 

referencyjna (rys. 8). 
 

 
Rys. 8. Przebiegi sygnałów z anteny kierunkowej dyskowej (A1) 

i anteny referencyjnej prętowej (A2) dla kątów maksymalnej 

i minimalnej czułości (zysku) anteny kierunkowej 
 
6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Metody detekcji antenowej są stosowane w celu 

wykrywania defektów układów izolacyjnych charaktery-

zujących się przekroczeniem krytycznej wartości natężenia 

pola elektrycznego, a co za tym idzie powstawaniem wnz, 

w różnych ich formach. W celu dokonania lokalizacji źródeł 

wyładowań przy użyciu metod triangulacyjnych opartych na 

pomiarach czasów propagacji wymagane jest stosowanie 

urządzeń pomiarowych o bardzo szerokim paśmie często-
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tliwości, co najmniej do końca zakresu UHF, oraz 

odpowiednio wysokich częstotliwości próbkowania. 

W artykule opisano obszary zastosowań tej metody 

diagnostycznej oraz przedstawiono wyniki badań dwóch 

wybranych układów anten: zestawu anten dookolnych oraz 

anteny kierunkowej. Wykazano, że obie z metod pozwalają 

na uzyskanie informacji o kierunku, na którym znajduje się 

źródło wyładowań, z zastosowaniem danych dotyczących 

wartości szczytowej rejestrowanych impulsowych zaburzeń 

E-M. W przypadku stosowania układu dwóch anten 

bezkierunkowych położenie źródła zaburzeń wskazuje prosta 

przechodząca przez środek odcinka d łączącego te anteny, 

prostopadła do niego; jeśli sygnały rejestrowane z obu anten 

mają jednakowe wartości. Z tego powodu istotnym jest, aby 

szerokości pasm przenoszenia oraz wzmocnienia obu torów 

antenowych były identyczne. 
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DIRECTIONAL VHF/UHF DETECTION SYSTEMS FOR THE LOCATION OF PARTIAL 
DISCHARGE SOURCES IN OVERHEAD LINES AND SUBSTATIONS EQUIPMENT 
 

Contemporary requirements for a reliable supply of electricity generate the need for diagnostics and monitoring of 

proper operation of working electrical power equipment. Defects occurring in transmission lines and substations devices, 

characterized by the increase of the local electric field strength above the critical value, cause the formation of partial 

discharges (PD), in their various forms. In order to detect and locate defects it is possible to use wideband antenna methods 

for PD pulses detection in the VHF/UHF range. 

The article reviews the applications of wideband antenna detection systems in the diagnosis of the electrical power 

devices. The results of laboratory tests of selected directional detection systems applied for location of various forms of 

electrical discharges in the air, by detecting pulsed electromagnetic disturbances, are presented. 
 

Keywords: partial discharges, locating systems, VHF/UHF detection, directional antennas. 
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Streszczenie: W celu zmniejszenia ryzyka związanego                   

z potencjalnym wybuchem gazów tworzących atmosferę 
wybuchową stosuje się systemy detekcji gazów. Ich zadaniem jest 

wykrycie zagrożenia i odpowiednia reakcja w celu zredukowania 

ryzyka np. przez poprzez odpowiednie ostrzeżenie i uruchomienie 

odpowiedniej wentylacji. Systemy te powinny spełniać standardy  

przemysłowe, a w określonych warunkach powinny być   
zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 

funkcjonalnego. W ramach analizy i oceny ryzyka związanego        

z zagrożeniem wybuchu można uzyskać istotną poprawę stanu 

bezpieczeństwa poprzez właściwy dobór systemów detekcji gazów 

wybuchowych, posługując się odpowiednią metodyką. W artykule 

zostanie przedstawiony przykład analizy ryzyka i doboru urządzeń 
systemu detekcji gazów, z uwzględnieniem określenia 

wymaganego poziomu SIL i weryfikacji tego poziomu dla 

przykładowego systemu detekcji.   

  
Słowa kluczowe: ryzyko, wybuch, detekcja, niezawodność, 
bezpieczeństwo funkcjonalne, ATEX. 

  

1. ZAGROŻENIE WYBUCHEM W PRZEMYŚLE 
  

1.1. Zagrożenie wybuchem atmosfery gazowej 
W znacznej liczbie zakładów przemysłowych 

występują w technologii materiały, które stwarzają 
zagrożenie wybuchem, czy to wskutek uwolnienia 

wynikającego z racji technologicznych, czy też z racji 

normalnego zużycia maszyn i urządzeń prowadzącego do 

uwolnienia substancji tworzących atmosferę wybuchową. 
Przemysł światowy od lat zajmuje się tymi zagadnieniami 

i wypracował standardowe podejście do ich rozwiązywania. 

Jest to zadanie ważne z uwagi na możliwe konsekwencje dla 

osób znajdujących się w obszarze wybuchu oraz straty 

materialne, ale występują sytuacje, gdy podejście 

standardowe jest niewystarczające.  

Przedmiotem niniejszego artykułu jest system detekcji 

gazów wybuchowych, jako środek redukcji ryzyka wybuchu 

oraz wpływ jego niezawodności na wyniki analizy i oceny 

ryzyka wybuchu, przy czym proponuje się, aby analizować 
to zagadnienie z wykorzystaniem z jednej strony  metody 

analizy warstw zabezpieczeń, a z drugiej strony oceny 

zapewnienia niezawodności realizacji funkcji 

bezpieczeństwa z wykorzystaniem bezpieczeństwa 

funkcjonalnego 

  

1.2. Scenariusz awaryjny zdarzenia i podejście 
standardowe 

Scenariusz awaryjny wybuchu ma następujący 

przebieg: uwolnienie substancji palnej o właściwościach 

wybuchowych, utworzenie atmosfery wybuchowej poprzez 

wymieszanie z tlenem z atmosfery, zapłon od efektywnego 

źródła znajdującego się w obszarze na którym dana 

atmosfera wybuchowa się utworzyła prowadzący 

bezpośrednio do wybuchu oraz wybuch z następującymi po 

nim konsekwencjami.   

Schemat zapewnienia bezpieczeństwa 

przeciwwybuchowego zaakceptowany przez światowe 

gremia przemysłowe i naukowe, znajdujący swe 

odzwierciedlenie m. innymi w dyrektywie UE  ATEX 

USERS (nr. 1999/94/WE)  [1] realizuje się w trzech, kolejno 

po sobie następujących, krokach adekwatnych do wcześniej 

wskazanego scenariusza awaryjnego. 

• Po pierwsze należy zapewnić minimalizację możliwości 

uwolnień substancji mogących utworzyć atmosferę 
wybuchową (i to zarówno gazową jak i pyłową).  

• Po drugie dla obszarów, gdzie mimo wszystko istnieje 

prawdopodobieństwo powstania i utrzymywania się 
atmosfery wybuchowej, należy zadbać o eliminację 
możliwych, efektywnych źródeł  zapłonu dla 

uformowanej atmosfery wybuchowej.  

• Trzeci krok odnosi się do sytuacji, w której doszło do 

wybuchu, kiedy należy zadbać o redukcję skutków 

wybuchu do poziomu akceptowalnego w danych 

warunkach. 

Taki warstwowy system zapewnienia bezpieczeństwa 

koreluje z modelem warstw zabezpieczeń w bezpieczeństwie 

procesowym i systemu analizowania zagrożeń wg. metody 

LOPA (Layer of Protection Analysis) [2, 3].  

W celu zrealizowania tego schematu zapewnienia 

bezpieczeństwa dokonuje się analizy i oceny ryzyka 

wybuchu, podczas której oceniane jest prawdopodobieństwo  

uwolnienia substancji i utworzenia atmosfery wybuchowej  

w danej lokalizacji. Następnie oceniane są rozmiar 

występowania, trwałość i własności fizykochemiczne, palne 

i wybuchowe, jakie dana atmosfera prezentuje. Nazywa się 
to klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem. A w tych 

miejscach, gdzie z określonym prawdopodobieństwem może 

występować  atmosfera wybuchowa, dokonuje się następnie 
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oceny prawdopodobieństwa występowania efektywnych 

źródeł zapłonu.  Na koniec analizy zagrożenia wybuchem 

dokonuje się analizy prawdopodobnych możliwych jego 

skutków. 

W znacznej liczbie przypadków warto skorzystać ze 

sprawdzonych metod ilościowych lub półilościowych          

dla poszczególnych scenariuszy, awaryjnych w analizach 

ryzyka związanych z zagrożeniem wybuchem w celu 

osiągnięcia konkretnych efektów. W przypadku 

bezpieczeństwa przeciwwybuchowego będą one związane 

dość ściśle z miejscem prawdopodobnego uwolnienia 

substancji mogących tworzyć atmosfery wybuchowe. Takie 

podejście prezentowane jest również przez zespół prof. 

Adama Markowskiego z Łodzi, który zaproponował 

dostosowanie systemy AWZ (Analiza Warstw 

Zabezpieczeń) dla potrzeb bezpieczeństwa 

przeciwwybuchowego oznaczając go nazwą rynkową Ex-

AWZ [4] 

  

1.3. Schemat ochrony przeciwwybuchowej i wskazanie 
analizowanego węzła  

Schemat warstwowy ochrony przeciwwybuchowej 

przestawiono na rys. 1.  Zadania poszczególnych warstw 

zabezpieczeń są rozdzielone i niezależne oraz realizowane 

niezależnie. Schemat ten pozwala zobrazować podejście do 

sposobu analizowania ryzyka wybuchy i wydzielenia 

poszczególnych zadań bezpieczeństwa.    

  

 
 
Rys. 1. Scenariusz rozwoju zdarzeń wraz z warstwami 

zabezpieczeń dla obiektu, gdzie występują atmosfery wybuchowe 

 

W tej sekwencji zdarzeń warstwy zabezpieczające 

realizują następujące funkcje: 

B1 – warstwa zapobiegania emisji substancji palnych              

i powstawaniu atmosfer wybuchowych, 

B2 – warstwa zapobiegania występowaniu efektywnych 

źródeł zapłonu, 

B3 – warstwa środków kontroli operacyjnej, 

B4 – warstwa zapobiegania skutkom wybuchu, 

B5 – warstwa ograniczenia skutków wybuchu.  

 

W dalszej części będziemy się zajmować skutecznością 
działania warstwy B1. Zdefiniujemy prawdopodobieństwo 

uwolnienia substancji stwarzającej zagrożenia wybuchem 

oraz wymóg co do redukcji ryzyka przez system detekcji           

i wentylacji - jak to pokazano na rys. 2. Następnie, dla 

zaproponowanego rozwiązania, zostanie zweryfikowany 

poziom niezawodności  pod kątem wypełnienia wymaganej 

funkcji bezpieczeństwa.   

 

1.4. Metoda jakościowa wg. standardu IEC 
Światowy standard klasyfikacji przestrzeni 

zagrożonych wybuchem gazów  został stosunkowo 

niedawno zmieniony [5]  i podaje możliwość obniżenia 

kategorii strefy odpowiednio do wydajności                      

i dyspozycyjności systemu wentylacji. Parametry te są 
oceniane jakościowo w skali trzystopniowej. Stosownie do 

przyjmowanej wartości korygują ocenę jakościową kategorii 

strefy zagrożenia wybuchem i jej rozmiaru. W schemacie na 

rys. 1 są one reprezentowane w warstwie B1 oraz częściowo 

w warstwie B3. Dodatkowo aktualna norma [5] powołuje się 
na szereg możliwości oceny niezawodności wypełnienia 

danej funkcji bezpieczeństwa na bazie analizy i oceny 

ryzyka, determinacji wymaganego poziomu redukcji ryzyka 

poprzez system bezpieczeństwa i weryfikacji wypełnienia 

tego zadania. 

 

2. ZASTOSOWANIE BEZPIECZEŃSTWA  
    FUNKCJONALNEGO  
 
2.1. Określenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa 
dla danej funkcji 

Zagadnienie niezawodności systemu detekcji jest 

ważne z punktu widzenia operatorów zakładów 

przemysłowych z trzech powodów.  

Po pierwsze są oni zobligowani do wdrażania środków 

redukcji ryzyka i to w kolejności wyżej przedstawionej,        

zatem właściwie skonfigurowany system detekcji 

występowania gazów wybuchowych może mieć tu istotne 

zastosowanie.  Po drugie od sprawności działania systemu 

detekcji, jego niezawodności i właściwej współpracy            

z systemami wentylacji oraz sygnalizacji zależy efektywność 
ograniczenia zagrożeń. Można przez to uzyskać znaczne 

organicznie nakładów finansowych na zapewnienie 

bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.  

Po trzecie niezawodność systemu detekcji 

(i sygnalizacji) pośrednio wpływa również na rozmiar 

skutków zdarzenia niepożądanego – poprzez zmniejszenie 

ekspozycji osób na zagrożenie, a także, w pewnych 

wypadkach, (przez ograniczenie ilości substancji 

uwolnionych i możliwości ich kontrolowania) zmniejszenie 

potencjału zniszczeń i strat.   W sytuacjach wątpliwych oraz 

w szczególnych przypadkach, kiedy zależy nam jako np. 

projektantom na dość dokładnym zdefiniowaniu rozmiaru 

i kategorii strefy zagrożenia wybuchem, proponuje się 
zastosowanie narzędzi oceniających niezawodność działania 

systemu. To z kolei prowadzi do przynajmniej półilościowej 

oceny możliwości pojawienia się atmosfery wybuchowej w 

danym miejscu.   W takim przypadku może mieć 
zastosowanie bezpieczeństwo funkcjonalne w formule 

opisanej dla takich rozwiązań w dwu normach sektorowych 

tj. dla systemów detekcji gazów [6] oraz dla systemów 

pracujących w strefach zagrożonych wybuchem [7].  

Szerszy opis zastosowania bezpieczeństwa 

funkcjonalnego w realizacji zadań bezpieczeństwa w 

przemyśle odnajdujemy w pracach monograficznych 

publikowanych w Polsce na przestrzeni ostatnich 12 lat [8, 

9, 10, 11].  

Drzewo zdarzeń uwzględnia sukcesywnie następujące 

sytuacje: 

Zainstalowany czujnik detekcji gazu zadziałał / nie zadziałał 

prawidłowo. Jeśli nie zadziałał wówczas nie nastąpi 

uruchomienie wentylacji awaryjnej dojdzie do zdarzenia 

krytycznego. 

Jeśli zadziała czujnik detekcji wówczas w sekwencji zdarzeń 
może zadziałać / nie zadziałać element logiczny 

odpowiedzialny za wysterowanie sygnału do elementu 

wykonawczego. Niezadziałanie prowadzi, jak poprzednio, 

do zdarzenia krytycznego, zaś zadziałanie do kolejnego 
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elementu. Jeśli element wykonawczy otrzyma wysterowany 

sygnał alarmowy  powinien zrealizować alarm i uruchomić 
dodatkową wentylację – awaryjną, w celu usunięcia 

prawdopodobnej obecności czynnika wybuchowego gazu, 

zmniejszenia jego stężenia do poziomu dopuszczalnego tj. 

poniżej 10% Dolnej Granicy Wybuchowości (DGW). 

Zakładamy poprawny dobór wydajności wentylacji do 

rozmiaru spodziewanego uwolnienia, co oznacza, że 

uruchomienie wentylacji niweluje zagrożenie wybuchem.   

Analiza  scenariusza awaryjnego wskazuje na potrzebę 
redukcji ryzyka (dla uzyskania efektów ekonomicznych w 

odniesieniu do kryteriów) o co najmniej 100 razy w stosunku 

do sytuacji, gdyby nie zastosowano dodatkowo systemu 

detekcji z wentylacją. Po zastosowaniu dodatkowego 

systemu bezpieczeństwa dokonujemy sprawdzenia jego 

skuteczności w realizacji funkcji bezpieczeństwa poprzez 

weryfikację poziomu SIL jaki powinien być przez ten 

system zapewniony. SIL jest skrótowcem od Safety Integrity 

Level i oznacza poziom nienaruszalności bezpieczeństwa 

(dla danego obwodu). 

 

2.2. Obwód bezpieczeństwa  
Typowy układ realizacji funkcji bezpieczeństwa dla tak 

zdefiniowanego scenariusza awaryjnego pokazany jest na 

rys. 2. W ramce narysowanej linią przerywaną ujęto system 

realizujący bezpośrednio funkcje bezpieczeństwa, którego 

niezawodność chcemy określić. W dalszej kolejności będzie  

to odniesione do spełnienia wymagań lub wskazań 
uzyskanych w analizach dla potrzeb klasyfikacji stref 

zagrożenia wybuchem.  

W ramach analizy AWZ  uzyskujemy dla niezależnej 

warstwy B1 wymóg redukcji ryzyka na poziomie 

odpowiadającym SIL 2 (czyli co najmniej 100 razy) dla 

obwodu realizującego funkcję detekcji gazów 

wybuchowych. Następnie weryfikujemy obliczeniowo, czy 

ten wymóg przez konkretną specyfikację sprzętu,                  

w konkretnej konfiguracji jest spełniony.   

W tym przypadku przyjmujemy strukturę liniową 
realizacji funkcji bezpieczeństwa, w której czujnik, element 

logiczny i wykonawczy połączone są liniowo. 

  
  

Rys. 2. Realizacja funkcji bezpieczeństwa przez obwód 

bezpieczeństwa SIS odpowiadający warstwie B1 

 

Dane niezawodnościowe dla weryfikacji realizacji 

wymaganego poziomu SIL  przyjmujemy korzystając z bazy 

danych uznanego w świecie programu eXILENTIA [12]  

firmy exida
TM

 i uzyskujemy wynik na bazie niezawodności 

poszczególnych elementów obwodu i jego struktury. 

W systemie wykorzystano czujniki detekcji firmy 

Industrial Scientific o poziomie SIL 2 oraz sterownik 

programowalny firmy SIEMENS z jednostką centralną CPU 

będącą częścią systemu certyfikowanego do poziomu SIL 3. 

Jako element wykonawczy przyjęto w tym wypadku 

kolumnę sygnalizacyjną z sygnalizacją kolorów i modułem 

syreny dźwiękowej.  

Z uwagi na fakt, iż na rynku nie ma  tego typu 

rozwiązań certyfikowanych do oznaczonego poziomu 

niezawodności należało, wykorzystując metodę analizy RBD 

(ang. Reliability Block Diagram) i modelując 

niezawodnościowy system szeregowy, uzyskać całkowitą 
wartość intensywności uszkodzeń dla całej kolumny 

sygnalizacyjnej. Ta dana posłużyła następnie dla weryfikacji 

niezawodności całego systemu. 

Prawdopodobieństwo niewypełnienia funkcji 

bezpieczeń-stwa (ang. Probability Failure on Demand) 

w czasie (PFD (t)) wynika z pojawiających się z pewną 
intensywnością λDU [1/h] uszkodzeń niebezpiecznych 

niewykrywalnych (ang. danger undetected). 

Dla rozważań o charakterze inżynierskim (tu mających 

zastosowanie dla analizy konkretnego rozwiązania 

technicznego) przyjmujemy uproszczony model 

wyznaczania średniego PFD wg. wzoru: 

  PFDavg ≅ (λDU * Ti ) / 2                        (2.1) 

gdzie: Ti oznacza interwał testowania [h]. 

 

W strukturze liniowej, jaka tu występuje, PFD 

poszczegól-nych podsystemów dodaje się, zatem wartość 
średnia  przybliżona całego systemu: 

PFDavgSIS ≅ PFDavgSIScz   + PFDavgSISlog   +   PFDavgSISwyk       (2.2) 

gdzie: indeks SIS oznacza cały system, indeksy cz / log /wyk 

oznaczają odpowiednio podsystemy - czujnika, logiczny        

i wykonawczy.    

Dla wybranej specyfikacji sprzętu na bazie danych 

niezwodnościowych z [12] uzyskujemy w takim razie 

następujące wartości:  

PFDavgSIS ≅ 2,12 *10
-6

 + 1,97*10
-4

  + 1,21*10
-3

 = 1,41*10
-3

         

Dane przyjęte do obliczeń to odpowiednio:  

λDUcz = 3,54 *10
-7

[1/h], λDUlog = 4,49 *10
-8

 [1/h],              

λDUwyk = 2,76 *10
-7 

[1/h],  

TiDUcz = 12[h], TiDUlog = 8760[h],   TiDUwyk = 8760 [h] 

Redukcja ryzyka dla obwodu osiąga w tym przypadku 

wartość adekwatną dla SIL 2, jak przedstawiono to na rys. 3, 

co spełnia wymagania postawionych przed systemem 

detekcji jako podsystemem  odpowiedzialnym za właściwe 

zadziałanie systemu wentylacji uzyskane w wyniku analizy  

i oceny ryzyka wybuchu. 

 

                                                                                                    
Rys. 3. Redukcja ryzyka odpowiadająca poziomom SIL – nad osią 
pokazano poziomy SIL, pod osią kryteria probabilistyczne PFDavg. 

 

Ważna w tym przypadku jest również dyskusja nad 

strukturą obwodu bezpieczeństwa i wartościami 

intensywności uszkodzeń poszczególnych elementów 

obwodu.  
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Elementy o znaczeniu kluczowym, czyli czujnik 

detekcji i element logiczny mają wartości wskaźnika 

intensywności uszkodzeń niebezpiecznych o niskiej 

wartości. Elementy pomiarowe detekcji (tu zastosowane) 

mają dodatkowo wbudowany system testujący – stąd 

pojawia się bardzo krótki czas okresu testowania TiDUcz.. Bez 

takiego uzupełnienia układu w części detekcyjnej, przy 

znacznie dłuższych czasach interwałów testowania wartość  
PFDavgSIScz  znacznie podniosłaby się, co w efekcie miałoby 

istotny wpływ na wartość PFDavgSIS dla całego obwodu,   

Element wykonawczy, jest końcowym elementem obwodu,  

i jak widać, to jego niezawodność w zasadzie decyduje         

o poziomie niezawodności całego układu, ale nie wpływa on 

na obniżenie skuteczności członów poprzedzających.  

Dyskusji należy poddać również pokrycie diagnostyczne dla 

realizowanych funkcji. Tu w modelu obliczeniowym jest to 

uwzględnione w danych z programu [12] dla 

rozpatrywanych urządzeń.   
Z punktu widzenia projektanta oraz analityka 

oceniających zagrożenie wybuchem, a także proponujących 

środki  redukcji ryzyka, ważne jest pozyskanie wiarygodnej 

informacji analitycznej w odniesieniu do tego systemu SIS 

realizującego funkcje bezpieczeństwa  dla warstwy B1, czyli 

ograniczenia rozmiaru i trwałości strefy zagrożonej 

wybuchem [13]. W takim przypadku mogą oni 

zaproponować znaczące obniżenie kosztów dla sprzętu 

instalowanego w obszarach z których dzięki SIS strefa 

zagrożenia wybuchem zostanie usunięta. Może to dać 
radykalne obniżenie kosztów inwestycyjnych                         

i eksploatacyjnych oraz uproszczenie instalacji. Różnica 

kosztów nabycia i eksploatacji systemów zwykłych oraz     

w wykonaniu przeciwwybuchowym może przekraczać rząd 

wielkości – co w odniesieniu do kosztów wykonania nawet 

szczegółowej analizy ilościowej może być znaczną 
korzyścią.    

  

3. WNIOSKI KOŃCOWE 
  

Zastosowanie zweryfikowanej metodyki analizowania 

ryzyka w wybranych zastosowaniach może mieć istotny 

wpływa na poziom bezpieczeństwa pracy instalacji jako 

całości [14]. Może ono również w istotnej mierze 

przyczyniać się do racjonalizacji kosztów instalacji               

i eksploatacji systemów technicznych. Wymagana wiedza     

z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego jest dostępna       

w Polsce i może stanowić istotne wsparcie dla projektantów      

i osób zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa         

w obiektach, gdzie występują strefy zagrożone wybuchem. 

Zastosowanie skutecznych metod analizy może dodatkowo 

mieć istotny wpływ na konkurencyjność proponowanych 

rozwiązań, a w efekcie konkurencyjność danego 

przedsiębiorstwa w ogólności.  
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METHOD OF ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT OF POTENTIAL INCIDENTS IN THE 

DESIGNING SYSTEM DETECTION OF EXPLOSIVE GASES IN INDUSTRIAL FACILITIES  
  

Reducing risks associated with potential explosion of explosive gases may be achieved by using gas detection systems. 

Their task is to detect hazards to enable appropriate operator or system response in order to reduce the risk eg. through 

appropriate warning and  ventilation. These systems must meet industry standards, and under certain conditions they should 

be designed in accordance with the requirements of functional safety. Through analysis and risk assessment of explosion risk 

it can be achieved a significant improvement in the field of safety through the proper selection of explosive gas detection 

systems, using the appropriate methodology. The article is an example of risk analysis and equipment selection of gas 

detection system, including determining the required SIL and verification that level for given detection system. 

  

Keywords: risk of explosion, gas detection, reliability, functional safety. 
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Abstract: The paper presents an improved algorithm for 

calculating the magnitude of complex numbers. This problem, 

which is a special case of square rooting, occurs for example, in 

FFT processors and complex FIR filters. The proposed method of 

magnitude calculation makes use of the modified alpha max and 

beta min algorithm. The improved version of the algorithm allows 

to control the maximum magnitude approximation error by using an 

adequate number of approximation regions. In this way it is 

possible to reduce the maximum error to 3.95% for one region, and 

0.24% and 0.06% for four and eight regions, respectively. This 

algorithm in its basic form requires only two multiplications by a 

constant and one addition which are preceded by the choice of 

greater of two arguments with respect to their absolute values. The 

improved version requires one general division to determine the 

proper approximation region. The algorithm implementation issues 

are considered in the accompanying paper. 

 
Keywords: alpha max beta min algorithm, complex number 

magnitude. 

 

1. INTRODUCTION 
 

Calculation of magnitude of complex numbers is  

the common task in processing of information from devices 

that supply complex signals. As examples may serve 

Synthetic Aperture Radars (SAR) for imaging the surface 

[1], and spectrum analyzers [2]. In such devices usually the 

Fast Fourier Transform (FFT) processor is used that outputs 

the real and the imaginary part of i-th harmonic. In order to 

obtain spectrum samples, magnitudes of harmonics have to 

be calculated in real time. The circuit that performs this task 

must be able to operate at high speed and with a possibly 

small delay. These requirements can be fulfilled only by the 

limited category of algorithms. There is a constant need to 

search for new algorithms or modifications of existing ones 

that would be able to cope with contemporary and future 

tasks. 

In many cases the FFT processor operates in the 

pipeline mode and magnitude should be calculated in the 

same manner.  This means that magnitude of complex 

samples at the output of the FFT processor should be 

calculated within a prescribed time interval. Timing 

requirements usually exclude the use of a floating-point 

coprocessor, therefore an application specific hardware has 

to be designed and implemented. Alternatively, specific 

FPGAs can be applied as, for example, Xilinx xc7vx690t, 

that allows to attain maximum pipelining frequency of 

281 MHz for the 8192 point FFT in the pipelined streaming 

mode and 396 MHz for the 256 point radix-2 burst mode 

FFT with the 12-bit fixed-point input range [10]. These 

frequencies correspond to 3.6 ns and 2.5 ns pipelining rates. 

However, there exist FFT/DSP processors with the 

pipelining frequency over 1 GHz, as for example, 

TMS320C6678 from Texas Instruments [11] that operates at 

1.25 GHz. The pipelining rate in this case is equal to 0.8 ns. 

Such processors impose severe requirements on the 

magnitude computation circuit with respect to speed and 

fine-grained structure of the circuit. The proposed design 

permits to attain this goal. In addition to time requirements, 

the crucial problem is the maximum magnitude error. This 

error is the result of the applied approximation algorithm and 

properties of fixed-point arithmetic. A small approximation 

error can be achieved for numbers from the given number 

range by using the known iterative algorithms through the 

use of a large number of iterations. However, this can be 

achieved at the expense of an increased computation time 

which can be unacceptable. The main contribution of this 

work is an approach that allows to calculate magnitude 

without iterations and without exceeding an acceptable error. 

The solution is based on an improved version of the alpha 

max and beta min algorithm [3]. The magnitude error of this 

algorithm can be controlled by selecting a proper number of 

approximation regions. It may be noted that an increased 

number of regions gives the smaller maximum error. In the 

literature a derivation of the approximation with two regions 

is given [3]. In this work we show an improved version 

which is the extended version of the algorithm from [4]. This 

version allows to use any number of approximation regions. 

In order to determine the number of the needed 

approximation regions we present a relationship between the 

maximum error and the number of approximation regions. 

This relationship allows to find the number of regions for the 

prescribed maximum error. The crucial issue in the improved 

version of alpha max beta min algorithm is the choice of the 

proper approximation region. The proper region is selected 

using the quotient of arguments. 

In Section 1 we review magnitude calculation 

algorithms, in Section 2 we present the generalized 

magnitude approximation algorithm and in Section 3 we 

analyze the algorithm error. 
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2. REVIEW OF MAGNITUDE CALCULATION  

    ALGORITHMS  

 

A magnitude calculation algorithm usually includes 

squaring of arguments, addition and square rooting. Squaring 

is the relatively simple operation and can be performed by 

multiplication or for small-length binary words by look-up 

and addition. The most demanding operation is square-

rooting. Therefore we review only these magnitude 

calculation algorithms that perform square-rooting in the 

form suitable for the fast hardware implementation. 

Square rooting algorithms which are commonly used 

for hardware implementations can be divided into two 

distinct categories: iterative and non-iterative algorithms. 

The iterative algorithms are often used but they usually 

require a considerable number of iterations to obtain the 

square root with an acceptable accuracy. The non-iterative 

algorithms are highly desirable but the maximum acceptable 

error bound is difficult to ensure. The iterative algorithms 

can be divided into three main groups: Newton-Raphson [5] 

method based algorithms, digit-by-digit algorithms [6] and 

CORDIC algorithms [7]. 

In the algorithms based on the Newton-Raphson 

method an estimate of the square root is obtained in each 

iteration. The main disadvantage of these algorithms is the 

dependence of the error upon the number of iterations and 

the starting point. These algorithms can be transformed into 

a non-iterative form but the general division and 

multiplication are needed that slow down execution of the 

algorithm. Moreover, the calculation error for a fixed 

number of stages strongly depends upon the choice of the 

starting point. 

In digit-by-digit algorithms one-digit result is produced 

in every step of calculations by inspecting the shifted partial 

remainder which is derived from previous digit selections. 

Two forms are known: the restoring algorithm and the non-

restoring algorithm which does not restore the remainder and 

requires less hardware resources. In practice the modified 

versions of non-restoring binary shift-subtract algorithms are 

used. Sutikno et al. [8] presented such algorithm and its 

FPGA implementation that uses subtraction only and 

appending of 01 or 11 sequence. The algorithm for n-bit 

argument requires  2/n  steps. Their FPGA implementation 

uses about 256 LUTs (Altera FPGA APEX 20KE).  

The CORDIC based algorithms belong to the third 

class of iterative algorithms, which can be adopted for the 

efficient square rooting computation. The CORDIC 

hardware uses two adders and two shift registers at each 

computational stage. The number of stages depends on the 

type of arithmetic used and the dynamic range of the input 

signal. For small dynamic ranges, for example 11-12 bit, six 

to eight computational stages may be required to achieve the 

small error of the result. For greater dynamic ranges, for 

example 16-bit, the number of stages may increase to 11-12. 

After completing the basic computations the magnitude 

normalization is needed, being a multiplication by a suitable 

constant. This constant is a product of factors emerging at 

every CORDIC step due to the nature of the algorithm. 

If the radicand is the sum of squares, the alpha max and 

beta min algorithm [4] can be applied. This algorithm in its 

original version uses up to two approximation regions and 

allows to compute the magnitude of a complex number 

without division and without iterations. In principle, until 

recently, there existed two versions of the algorithm. One 

version allows to compute magnitude with the error not 

exceeding 3.95% and the second with 1%. The initial 

version of the magnitude calculation algorithm based on the 

alpha max beta min was presented in [4]. However, this 

work contains derivation of the general form of magnitude 

calculation algorithm with appropriate corrections. 

Moreover, an extended analysis of the magnitude error 

resulting from the improper choice of the approximation 

region is presented. 

 

3. GENERALIZED ESTIMATION ALGORITHM 

 

The problem is to compute 22 QPR += , where 

P and Q represent the quadrature pair, i.e., the real and 

imaginary part of a complex number. Define 

 

( )QPx ,max= ,                               (1) 

( )QPy ,min= .                               (2) 

 

We may formulate the approximation problem in the 

following manner. We have to approximate 22 yx +  as the 

linear combination of x  and y in the following form 

 

yxyx βα +=+ 22 .                    (3) 

Using θtan=
x

y
 and inserting it into (3) we obtain 

θβαθ tantan1 2 +=+ .                (4) 

 

After substituting and rearrangement of terms we receive 

 

θβθα sincos1 += .                      (5) 

 

Eq. (5) is fulfilled for each θ and a suitable pair ),( βα . 

Our aim is to approximate the right-hand side for 

[ ]4/,0 πθ ∈  by using one or several, suitably chosen, pairs 

of ),( βα . For this purpose we divide the interval into the 

certain number of regions ni
ii es ,...,2,1),,( =θθ  and assign to 

each region a pair ),( ii βα  that will give an approximation of 

(5) with an acceptable error. The approximation error for the 

i -th region is given by 

 

( ) ( ) ( ) θββθααβαθ sin-cos-,, iiie += , ni ,...,2,1= ,  (6) 

 

where ),( βα  are exact values that should be used for the 

given pair ),( yx  and ),( ii βα  are the values assumed for the 

i-th region. 

Inserting (5) into (6) we obtain 

 

θβθαe iii sin-cos-1)( =θ , ni ,...,2,1= .           (7) 

 

As we see from (6) and (7) the magnitude 

approximation problem has been reduced to an 

approximation of a constant equal to one. The right-hand 

side may approximate the constant in various ways. It can 

be, for example, the mean-square approximation, the least-

square, equiripple or minimax approximation. We will use 

the equiripple approximation, because it provides the 

guaranteed peak error. As we have two variables we shall 
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use two equations by imposing the requirement of the same 

absolute error at both ends of the interval and at the 

midpoint. It is evident that the absolute error will depend on 

the size of the approximation interval. 

For the assumed number of regions we fix the certain 

values of xyr /=  as boundary points, where we switch the 

respective set of α and β coefficients (Fig. 1). We assume 

that each approximation interval starts at sθ  and ends at eθ . 

The overall magnitude estimation procedure includes the 

following steps as in Algorithm 1. Before the Algorithm 1 is 

performed, we assume the number of approximation regions 

that directly affects the maximum approximation error. 

Algorithm 1 Computation of magnitude of complex 

number 

 

Input: QP, ,  

1. Determine of ( )QPx ,max= , ( )QPy ,min=  for 

),( QP  pair. 

2. Calculate xyr /= . 

3. Determine the i-th current approximation region, 

based on r , and determine the proper pair ),( ii βα . 

4. Compute the magnitude as yx ii βα + . 

Now we will focus on derivation of general formulas 

for calculating of α and β . In order to estimate the 

magnitude with a controlled error level we assume that the 

approximation error for both ends of the interval and at a 

certain angle maxθ within the interval should be equal. Then 

the following equations have to be fulfilled 
 

( ) ( )maxθθ ee s = ,                            (8a) 

( ) ( )maxθθ ee e = ,                            (8b) 

 

where ( )es θθθ += 5.0max  is chosen as the midpoint of the 

interval. Using (6) and (7) in (8a) and (8b) respectively we 

receive two equations 

 

maxmax sincos1sincos1 θβθαθβθα ⋅−⋅−=⋅−⋅− ss ,  (9a) 

maxmax sincos1sincos1 θβθαθβθα ⋅+⋅+−=⋅−⋅− ee . (9b) 

 

It is easily seen that after solving these equations we 

get the general formulas for α and β 

21

)sin(sin2

DD

se

+
−

=
θθα ,                        (10a) 

se

esse

DD θθ
θθθθβ

sinsin

coscos)sin(sin2

21 −
−⋅

+
−= ,              (10b) 

 

where )sin)(sincos(cos max1 seeD θθθθ −−=  and 

)sin)(sincos(cos max2 θθθθ −−= eesD . 

 

Using (10a) and (10b) we may calculate α and 

β coefficients for any number of approximation regions. In 

Table 1 the precalculated values of the coefficients for up to 

eight approximation regions are given, which covers the full 

range of practical applications of the algorithm. 

 

 

 

Table 1 Precalculated values of the coefficients for up to 

eight approximation regions 

 
Num. 

of 

regions 

Angle range 

for 
)arctan(Q/P=θ  

α, β coefficients Maximum error 

in region 

1 [0, π/4] α= 0.9604, β= 0.3978 3.95% 

2 [0, π/8) α= 0.9903, β= 0.1970 

 [π/8, π/4) α= 0.8395, β= 0.5610 

0.97% 

[0, π/12) α= 0.9957, β= 0.1311 

[π/12,π/6) α= 0.9278, β= 0.3843 

3 

[π/6,π/4] α= 0.7968, β= 0.6114 

0.42% 

[0,π/16) α= 0.9976, β= 0.0983 

[π/16,π/8) α= 0.9592, β= 0.2910 

[π/8,3π/16) α= 0.8840, β= 0.4725 

4 

[3π/16,π/4] α= 0.7749, β= 0.6359 

 

0.24% 

[0,π/20) α= 0.9984, β= 0.0785 

[π/20,π/10) α= 0.9738, β= 0.2338 

[π/10,3π/20) α= 0.9253, β= 0.3832 

[3π/20,π/5) α= 0.8539, β= 0.5233 

5 

[π/5,π/4) α= 0.7615, β= 0.6504 

 

0.15% 

[0,π/24) α= 0.9989, β= 0.0655 

[π/24,π/12) α= 0.9818, β= 0.1953 

[π/12,π/8) α= 0.9479, β= 0.3218 

[π/8,π/6) α= 0.8978, β= 0.4428 

[π/6,5π/24) α= 0.8324, β= 0.5562 

6 

[5π/24,π/4] α= 0.7526, β= 0.6601 

 

0.10% 

[0,π/28) α= 0.9992, β= 0.0561 

[π/28,π/14) α= 0.9866, β= 0.1676 

[π/14, 3π/28) α= 0.9616, β= 0.2770 

[3π/28, π/7) α= 0.9246, β= 0.3829 

[π/7,5π/28) α= 0.8759, β= 0.4841 

[5π/28,3π/14 α= 0.8160, β= 0.5791 

7 

[3π/14,π/4) α= 0.7462, β= 0.6668 

 

0.07% 

[0,π/32) α= 0.9994, β= 0.0491 

[π/32,π/16) α= 0.9898, β= 0.1468 

[π/16,3π/32) α= 0.9706, β= 0.2431 

[3π/32,π/8) α= 0.9421, β= 0.3371 

[π/8,5π/32) α= 0.9045, β= 0.4278 

[5π/32,3π/16) α= 0.8582, β= 0.5144 

[3π/16,7π/32) α= 0.8037, β= 0.5961 

8 

[7π/32,π/4] α= 0.7414, β= 0.6720 

0.06% 

 

 
 

Fig 1. Approximation scheme using three regions 

 

3. ALGORITHM ERROR ANALYSIS 

 

The absolute approximation error maxe  can be 

expressed as the absolute difference between the exact and 

approximated values at the start and endpoint of each region 

 

sseee θβθαθβθα sincos1sincos1max ⋅−⋅−=⋅−⋅−= . (11) 

 

The maximum peak error emerges at both ends of a 

region and in the midpoint. For the selected sθ  and eθ  it 
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depends directly on the approximation coefficients. They can 

be obtained using (10a), (10b) and substituting coefficients 

from Table 1. The maximum peak error decreases when the 

number of regions is increased, which is depicted in Fig. 2. 

For three regions the error is just below 0.5 %, and further 

decrease of the maximum peak error by a factor of two is 

possible by adding the additional region. Ultimately, for 

eight regions the maximum peak error does not exceed 0.06 

%, which is close to the floating-point result. It may be 

stated that rather not more than eight regions would be 

required in practical implementations of the algorithm. 

In Fig. 3 a comparison of the magnitude computed 

using the floating-point and the algorithm that uses eight 

approximation regions is shown. Due to small values of the 

approximation error the curves are almost identical. The 

resulting approximation error is shown in Fig. 4. We may 

observe the increase of the approximation error in the 

vicinity of the boundaries of neighboring regions. This leads 

to the conclusion that boundaries of approximation regions 

should be determined with high accuracy. In fact, this may 

have an impact on additional inaccuracy in calculations 

because of the use of fixed-point arithmetic. 

 

 
 

Fig. 2. Maximum peak error for selected numbers of approximation 

regions 

 

 
 

Fig. 3. Comparison of approximated (8 regions) and floating point 

magnitude 

 

 
 

Fig. 4. The difference between approximated and exact magnitude 

for calculations with use of 8 regions 

The total error resulting from the magnitude 

approximation implementation using Algorithm 1 has two 

components. The first one is the algorithm error and the 

second is the incorrect region choice error. The first error 

depends on the number of regions assumed for 

implementation. The second error results from the erroneous 

choice of the neighboring region instead of the correct one. 

The algorithm error can be controlled only by increasing 

number of approximation regions, while the region choice 

error depends on the accuracy of the estimate r̂   of y/x=r  

for the given y)(x,  pair. It can be remarked that if general 

division would be applied it would lead to an ineffective 

implementation because of its computational complexity.  

 

4. SUMMARY 

 

The paper presents a detailed derivation of the 

improved version of alpha max plus beta min algorithm for 

noniterative calculation of the magnitude of complex 

numbers. The generalized version of the algorithm permits 

to control the maximum approximation error by using an 

adequate number of approximation regions with the proper 

pair of coefficients α and β  assigned to each region. The 

improved version of the algorithm allows to control the 

maximum magnitude approximation error by using an 

adequate number of approximation regions. In this way it is 

possible to reduce the maximum error to 3.95% for one 

region, and 0.24% and 0.06% for four and eight regions, 

respectively. The selection of the region is made by using an 

approximate quotient of arguments. We have also given the 

detailed analysis of the relationship between the magnitude 

approximation error and the improper choice of the 

approximation region. 

 

5. REFERENCES 

 

1. Stimson, G.W. Introduction to Airborne Radar, 2 edition 

ed.; SciTech Publishing, 2014. 

2. Hassanieh, H.; Shi, L.; Abari, O.; Hamed, E.; Katabi, D. 

GHz-wide sensing and decoding using the sparse 

Fourier transform. Proceedings of IEEE International 

Conference on Computer Communications, INFOCOM 

2014, pp. 2256–2264, 2014. 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 51/2016                                                                      171 

3. Filip, A. Linear approximations to 
22 yx +  having 

equiripple error characteristics. IEEE Transactions on 

Audio and Electroacoustics 1973, 21, pp. 554–556. 

4. Czyzak, M.; Smyk, R. FPGA realization of an improved 

alpha max plus beta min algorithm. Poznan University 

of Technology Academic Journals. Electrical 

Engineering 2014, 80, pp. 151-160. 

5. Kosheleva, O. Babylonian method of computing the 

square root: Justifications based on fuzzy techniques 

and on computational complexity. 2009 Annual Meeting 

of the North American Fuzzy Information Processing 

Society, NAFIPS 2009, pp. 1–6. 

6. Ercegovac, M. On Digit-by-Digit Methods for 

Computing Certain Functions. Conference Record of the 

41th Asilomar Conference on Signals, Systems and 

Computers, ACSSC 2007, pp. 338–342. 

7. Meher, P.; Valls, J.; Juang, T.B.; Sridharan, K.; 

Maharatna, K. 50 Years of CORDIC: Algorithms, 

Architectures, and Applications. IEEE Transactions on 

Circuits and Systems I: Regular Papers 2009, 56, pp. 

1893–1907. 

8. Sutikno, T. An Efficient Implementation of the Non 

Restoring Square Root Algorithm in Gate Level. 

International Journal of Computer Theory and 

Engineering 2011, 3, pp. 1793–8201. 

9. Smyk R., Czyżak M., Implementation of improved 

magnitude estimation of complex numbers using alpha 

max and beta min algorithm, this issue. 

10. Xilinx, Performance and Resource Utilization for Fast 

Fourier Transform v9.0, Vivado Design Suite Release 

2016.3, 2016 

11.  Xiaohui Li, Blinka E., Very large FFT for 

       TMS320C6678 processors, Texas Instruments, 2015. 
 

 

 

 

ULEPSZONY ALGORYTM APROKSYMACJI MODUŁU LICZBY ZESPOLONEJ  

Z WYKORZYSTANIEM METODY ALPHA MAX BETA MIN 
 

W artykule przedstawiono ulepszony algorytm aproksymacji modułu liczby zespolonej. Wyznaczanie modułu liczby 

zespolonej wymagane jest przykładowo przy realizacji FFT i filtracji cyfrowej sygnałów zespolonych. Jest to specjalny 

przypadek obliczania pierwisatka kwadratowego. Wersja ulepszona algorytmu umożliwia pełną kontrolę maksymalnego 

błędu wyznaczania modułu liczby zespolonej. Możliwe jest to dzięki wyprowadzeniu ogólnej postaci algorytmu dla dowolnej 

liczby regionów aproksymacji. Umożliwia to redukcję wspomnianego błędu aproksymacji z 3,95% dla jednego regionu, do 

przykładowo 0,24% dla czterech regionów i 0,06% dla ośmiu regionów aproksymacji. Proponowana metoda bazuje na 

zmodyfikowanej wersji algorytmu alpha max beta min. Algorytm ten wymaga najpierw porównania wartości bezwzględnych 

części rzeczywistej i części urojonej liczby zespolonej w celu wyznaczenia większej z nich. Następnie algorytm w wersji 

podstawowej z jednym regionem aproksymacji konieczne jest wykonanie tylko dwóch mnożeń przez stałą oraz jednego 

sumowania. W wersji ulepszonej wykonywane jest dodatkowe dzielenie celem wyznaczenia odpowiedniego regionu 

aproksymacji. Zastosowano tu beziteracyjny algorytm dzielenia. Szczegółowe zagadnienia związane z implementacją 

układową ulepszonej wersji algorytmu zostały przedstawione w artykule towarzyszącym. 

 

Słowa kluczowe: algorytm alpha max beta min, aproksymacja modułu liczby zespolonej. 
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Abstract: The paper presents the hardware implementation of the 

improved alpha max plus beta min algorithm for calculating the 

magnitude of complex numbers. This version of the algorithm 

requires the general division which is performed using a non-

iterative multiplicative division algorithm. We analyze in detail the 

division algorithm, its error and the impact of finite word-length 

signal representations on the assumed total computation error. An 

analysis is performed to determine the binary length of operands at 

each stage of the magnitude calculator in order not to exceed the 

assumed total error. An FPGA implementation is presented along 

with its hardware requirement and delay. 
 

Keywords: alpha max plus beta min algorithm, complex numbers 

magnitude, FPGA. 

 

1. INTRODUCTION 
 

Processing of digital complex signals may require the 

computation of magnitude and/or phase. In [1] we have 

presented a magnitude calculation algorithm being an 

extended and improved version of alpha max and beta min 

algorithm [2]. The new form allows to control accuracy of 

magnitude approximation by dividing the approximation 

interval into a certain number of subintervals called 

approximation regions. By increasing .the number of regions 

we may reduce the approximation error. Prior to 

implementation the number of regions has to be chosen 

which provides an acceptable maximum approximation 

error. During operation of the magnitude calculator the 

selection of the proper region is performed which determines 

the pair of coefficients used for magnitude calculation. For 

this purpose the quotient r=y/x  is used, where y is the 

imaginary part of the complex number and x the real part. 

This quotient r  is computed using a non-iterative 

multiplicative division algorithm. In this algorithm an 

extended version of the reciprocal computation algorithm 

has been applied in order to limit the quotient approximation 

error. However, the hardware implementation requires the 

detailed analysis of all possible error sources. The total error 

resulting from using the algorithm from [1] has two 

components. The first one is the approximation error and the 

second is the incorrect region choice error. The first depends 

on the number of regions assumed for implementation. The 

second error results from the erroneous choice of the 

neighboring region instead of the correct one. The 

approximation error can be controlled only by increasing 

number of approximation regions, while the region choice 

error depends on accuracy of the estimate r̂  of r  for the 

given ( )yx ,  pair. It can be remarked that the use of the 

standard division would be ineffective because of its 

computational complexity. We have applied the non-iterative 

division algorithm [4] that requires only four table look-up’s, 

one addition and three multiplications. The division problem 

in this case is simplified because the dynamic range of both 

parts of the complex signal is usually limited to 12-bits in 

high-speed DSP systems. The primary application of the 

considered magnitude calculator can be at the output of the 

high speed FFT processor. However, the dynamic range in 

the presented implementation can be easily extended, for 

example, to 16 bits. 

The magnitude approximation algorithm has been 

implemented using 12-bit fixed point arithmetic. The applied 

approach allows to compute the quotient with the maximum 

error not exceeding 0.3%. An analysis of the influence of the 

improper choice of the approximation region and its 

application for the determination of divider parameters is 

given. Additionally, we analyze the hardware 

implementation of the magnitude calculator in order to 

assess its amount of hardware and maximum attainable 

pipelining frequency. These parameters have been obtained 

from the synthesis for the FPGA using the VHDL 

description in the Xilinx environment [5]. 

The main contribution of the work is the synthesis of 

the circuit that computes the magnitude using the improved 

magnitude calculation algorithm. The synthesis encompasses 

the formulation and error analysis of the non-iterative 

division algorithm, magnitude error estimation and 

determination of the lengths of the binary arguments used 

within the algorithm. The proper lengths ensure that the 

maximum allowable error is not exceeded. 

In Section 2 the principle of the magnitude calculation 

algorithm is reviewed. In Section 3 we present the 

computation of r error and its impact on the overall accuracy 

of the magnitude calculation. In Section 4 the non-iterative 

division algorithm for computation of r is presented. Section 

5 contains the determination of reciprocal dynamic ranges 

for hardware realization that is shown in Section 6. Finally, 

results the synthesis results of magnitude calculator are 

presented in Section 7 and in Section 8 the discussion and 

comparison with other solutions is provided. 
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2. PRINCIPLE OF THE METHIOD 

 

The improved magnitude calculation algorithm has 

been described in detail in the accompanying paper [1]. The 

problem is to compute 22 QPR += , where P and 

Q represent the quadrature pair, i.e., the real and imaginary 

part. The method calls for the computation of 

( )QPx ,max= , ( )QPy ,min=  for ),( QP  pair, calculation 

of xyr /= , determination of  the i-th proper approximation 

region, based on r , and the proper pair ),( ii βα , ni ,..,2,1=  

and finally the computation of the magnitude as yx ii βα + . 

 

3. COMPUTATION OF r ERROR 

 

The adequate approximation region is selected using an 

estimate r̂  of r=y/x  for a given (x,y)  pair. We have 

 

rrr ε+=ˆ ,                                    (1) 

 

where rε  is the division error. In the following, we will 

discuss the sources and impact of this error. We start by 

considering the magnitude approximation error maxε  in the 

vicinity of the boundary of two regions, which is the sum of 

the algorithm approximation error maxe  and an error βαε ,  

due to the use of the ),( 11 ++ ii βα  pair of the neighboring 

region instead of the use ),( ii βα  of the proper region. The 

total error maxε can be expressed as 

 

βαεε ,maxmax += e ,                              (2) 

 

where βαε ,  for coefficients ),( ii βα  and ),( 11 ++ ii βα  of 

neighboring regions has the following form 

 

)()(

)(

11

11,

++

++

−+−=

+−+=

iiii

iiii

yx

yxyx

ββαα
βαβαε βα

 .       (3) 

 

Inserting rxy ⋅=  and rrr ε−= ˆ  into (3) we obtain  

 

)))(ˆ()((

))()((

11

11,

++

++

−−−−=

−−−=

iirii

iiii

rx

rx

ββεαα
ββααε βα  .     (4) 

 

The general formula for n  regions has the following form 

 

.321                                                   

,)()(ˆ)( 111

,

,..,n,.,i

xrxx iiriiiii

=
−+−−−= +++ ββεββααε βα

 (5) 

 

Moreover, at the common point at two adjacent 

approximation regions there is 

 

0)( 11 =−+− ++ iiiii r ββαα , ni ,...,3,2,1=  .   (6) 

 
Using (5) and (6) we obtain 

 

riii x εββε βα ⋅−⋅= + )( 1
, , ni ,...,3,2,1= .            (7) 

 

βαε ,
i attains its maximum for maxxx =  and 

)(max 1],1[max −∈ −= iinixx ββ . 

We remind that βαε ,
max,i  is a maximum error resulting 

from the use of 1+iα  instead of the correct 
1+iα . Hence for 

the given acceptable βαε ,
max,i , we may determine the upper 

bound of rε  which is given as 

 

)max( 1max

,
max,

+−
<

ii

i
r

x ββ
ε

ε
βα

, ],1[ ni ∈ .          (8) 

 

Remark that we impose the given upper bound for βαε ,
max,i . 

 

Example 1. Calculation of the lower bound of rε  for 

1211
max −=x  and )max( 1−− ii ββ , ]4,1[∈i . For four regions 

iβ  have the following values β1= 0.0983, β2= 0.2910, β3= 

0.4725, β4= 0.6359 (Table 1 from [1]). Using (8) for the 

assumed max
,

max %24.0 x⋅=βαε we receive  

 

2
10245.1

19273.02047

91.4 −⋅≅
⋅

<rε .          (9) 

 

 

4. NONITERATIVE DIVISION ALGORITHM  

    FOR COMPUTATION OF r 

 

Computation of r  requires general division which is 

implemented here by calculating first the approximate 

reciprocal xR /1ˆ ≅  with the subsequent multiplication yR ⋅ˆ . 

The reciprocal is computed using the algorithm from [4]. 

This algorithm relies upon decomposition of the m-bit binary 

representation of ],0[ maxxx ∈ , where 12max −= mx , into 

two shorter segments a and b, with 12 +−= kxxa  and 

lxb
2

=  with lkm += . Such approach allows to use 

smaller look-up tables for the reciprocal calculation. 

The principle of the division algorithm is given by the 

following formula 

 

)(

111

baa

b

abax
R

+⋅
−=

+
== .                (10) 

 

In order to compute the denominator of the right-hand 

term in (10) by the look-up table, m-bits would be required. 

But by replacing b by a certain constant 1K  only k-bits are 

needed 

 

)(

1ˆ

1Kaa

b

a
RR

+⋅
−=≅ .                      (11) 

 

Moreover, we assume that ],0[ max1 bK ∈ , 12max −= lb . 1K  

is a suitably chosen constant that minimizes the maximum 

error of replacing 
)(

1
baa +  by 

)(
1

1Kaa + . Now we shall 

evaluate the error rε  resulting from this simplification 
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ba

Kb

Kaa
RRr

/1)(

1ˆ 1

1 +
−−

+⋅
=−=ε .        (12) 

 

It is evident that rε  attains its maximum with respect 

to a for minaa =  and with respect to b for maxbb =  

 

maxmin

1max

1minmin

max

/1)(

1

ba

Kb

Kaa m
r +

−−
+⋅

=ε .     (13) 

 

In order to estimate max
rε , we have to multiply max

Rε  

by the maximum dividend maxy . We obtain 

 

max
maxmax yRr ⋅= εε .                          (14) 

 

First we shall review the simplified version of the 

method. This version does not give the sufficiently small 

reciprocal approximation error but it serves as an 

introduction to the final version. 

The reciprocal approximation error resulting from 

using 1K  instead of b is expressed as 

 

))((

)(
),,(ˆ

1

1
1

Kabaa

Kbb
KbaRR

++⋅
−⋅==− ε .              (15) 

 

As 1K  has to approximate b, it should belong to 

],0[ kb , where 12 −= k
kb  is the end of the interval. It is 

evident that ),,( 1Kbaε  is maximum with respect to a when 

minaa =  and with respect to b when kbb =  or for a certain 

maxbb = . Using (15) and minaa =  the maximum division 

error for the maximum dividend maxx  can be written as 

 

max1min
max ),,( xKbadiv ⋅= εε                   (16) 

 

The extreme of (26) with respect to maxb  is obtained as 

 

)( 1max Kaaab ++−= .              (17) 

 

Using maxb , we want to equalize the division error, at 

the endpoint of the interval kb  and at a certain internal point 

maxb  

 

),,(),,( 1min1maxmin KbaKba kεε =− .         (18) 

 

The condition of equalization can be expressed as using 

(18) 
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Inserting (17) into (19), we obtain the equation for 1K  

that allows to determine such 1K  that provides the 

fulfillment of (17) 
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Example 2. Computation of max
rε  for m=11, k=5 (binary 

length of a) and l=6 (binary length of b). Then for 

64min =a , 63max =b  and 366.491 =K we have  

 

4max 103.9
)366.4964(64

1

63/641

366.4963 −⋅=
+

⋅
+
−=Rε ………. 

 

In order to reduce the reciprocal approximation error, 

the term that approximates the error given by (12), can be 

used as the correction 

 

))((

)(

)(

111

21

1

1 KaKaa

bKb

Kaaaba ++
−−

+⋅
−≈

+
        (21) 

 

To compute the third term in (21), by the table look-up 

with the use of a only, b has been replaced by a second 

constant 2K . After applying the correction as in (21), the 

reciprocal approximation error has the following form 

 

))()((

)()(
),,,(

21

21
21

KaKabaa

bKbKb
KKba

+++⋅
−⋅−⋅=ε .       (22) 

 

Generally, we may receive an equiripple error 1ε  when 

the following conditions are fulfilled 

 

),,,(),,,( 21min1211maxmin1 KKbaKKba kεε = ,   (23a) 

),,,(),,,( 21min1212maxmin1 KKbaKKba kεε =− ,   (23b) 

 

where 1maxb  and 2maxb  are the locations of the extremes of 

the error function. To solve these equations we have to 

determine 1maxb  and 2maxb  as functions of 1K  and 2K . 

However, we shall apply here an simplified form that will 

lead to the satisfactory solution by assuming that kbK =2 . 

Computing the derivative of (22) we get 

 

2maxmin

2max212max2max

1maxmin

1max21max11max )()()()(

ba

bKKbb

ba

bKbKb

+
−⋅−⋅=

+
−⋅−⋅ .  (24)  

 

We shall determine the optimum 1K  using an iterative 

procedure by minimizing the difference between the left and 

right side of (24). Denoting the left side of (24) as )( 1KLε  

and the right side as )( 1KRε  we shall try to find ],0[1 kbK ∈  

that minimizes )()( 11 KK RL εε − . This means that we have 

to find an approximate solution of the 0)()( 11 =− KK RL εε . 

This equation was numerically solved using the bisection 

method. 

Next we shall calculate the values of extrema of 1ε . 

The approximate location of extrema is determined using the 

derivative of the nominator only. We have found that such 

way of determining of these extrema is sufficient with 

respect to the obtained maximum reciprocal error. The 

derivative of the nominator has the following form 

 

0)(23 2121
2 =++− KKbKKb .              (25) 

 

The solutions of (25) are equal to 
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3

)(
2
221

2
121

2max,1max

KKKKKK
b

+−±+
= ,      (26) 

 

but we shall use the approximate solution using kbK =2  

 

3

)(
2

21
2
11

2max,1max
kk bKKKbK

b
+−±+

≅  .   (27) 

 

Using (27) in (24) we will find approximate solution of 

0)()( 11 =− KK RL εε . 

Example 3. The computation of Rε  for the modified 

reciprocal approximation method. 

Regarding that 1ε  attains its extrema for 1maxb , 2maxb  

for minaa =  and 959.271 =K , we obtain the following 

value of )( 1max
max bRε  

 

4

2maxminmin1minmin
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and 

4
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 .(29) 

 

The maximum of max
Rε  is attained for 

7649641maxmin1max =+=+= bax  and for 

11349642maxmin2max =+=+= bax . As it results from the 

principle of the alpha max and beta min algorithm the 

allowable dividend y is smaller than x at least by 1. Thus we 

have 751761max =−=y and 11211132max =−=y . Hence 

we receive the maximum approximation error of xyr /=  as 

019.0112maxmax =⋅= Rr εε . 

Having max
rε , we may determine the approximation 

error βαε ,
max  resulting from the using the approximate division 

 
max

1max
,

max )max( riix εββε βα
+−⋅= , ]4,1[∈i .       (30)  

 

Since 2max1max xx =  we receive 

 

41.0019.0192732.0112,
max =⋅⋅=βαε .            (31) 

 

We can also find the maximum percentage error of the 

magnitude introduced by the approximate division 

 

%25.0%100
113112

41.0

222
2max

2
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,
max,

max, =
+

=
+

=
yx

perc

βα
βα εε . (32) 

 

Concluding, we may remark that the used division 

algorithm does not substantially increase the magnitude 

approximation error (from 0.24% to 0.25%) resulting from 

the number of used approximation regions. 

 

5. RECIPROCAL DYNAMIC RANGES  

    FOR HARDWARE REALIZATION 

 

In the fixed-point hardware implementation of the 

algorithm the limited binary length of reciprocal 

representation introduces an additional magnitude 

approximation error. We would like to determine the 

relationship between binary lengths and an error value. 

In this section we shall determine the binary lengths of 

representations of terms on the right-hand side of (32). The 

allowable reciprocal errors )( 1max

max bRε  and )( 2max

max
bRε  

have been determined for the acceptable rε  as in (19). 

The reciprocal error in (21) can be expressed as 
 

321
)( 1 RRRR bKbb εεεε −++=                 (33) 

 

where 
iR

ε , 3,2,1=i  denote errors of the nominators of the 

individual terms in (21). It is evident that Rε  attains its 

maximum for maxbb = . Hence we have 

 

321
)( max1maxmax RRRR bKbb εεεε −++= .         (34) 

 

The lengths of binary representations of terms of (21) 

depend on the dynamic ranges and on 
iR

ε , 3,2,1=i . Rε  

must fulfill the inequality 

 

maxRR εε < ,                               (35) 

 

where 
maxRε  is a certain upper bound of the reciprocal error. 

We may introduce certain error distribution for 

individual terms in (34). For example, we may assign a 

certain allowable error to terms in (34), for example, as: 

2/
max1

RR
εε < , )(/1)4/( maxmax2

bRR
⋅< εε  and 

))(/1()4/( max1maxmax3
bKbRR

−⋅< εε . Regarding the form of 

the binary representation of each individual term in (21) we 

have to consider its maximum and minimum values. The 

maximum value is determined by the smallest value of each 

of the denominators in (21) and the minimum value depends 

on the allowable error. The intervals of representations of 

individual terms can be determined as follows 

 

1) for a/1  interval:  
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Example 4. Calculation of the minimum and maximum 

ranges of exponents in (47) - (49). 

Substituting 4
max 10717.1 −⋅=Rε , 959.271 =K , 

632 =K  and 63min =a  we have obtain: 

for 1) we get )2...2( 146 −− , 

for 2) we get )2...2( 196 −− , 

for 3) we get )2...2( 2310 −− . 

 

6. FPGA HARDWARE REALIZATION  

    OF MAGNITUDE CALCULATOR 

 

In this section we shall present a hardware realization 

of the magnitude calculator in the Xilinx FPGA 

environment. The alpha max plus beta min algorithm with 

four approximation regions has been chosen. For the 

hardware implementation of the algorithm we have to 

consider an additional error introduced by the limited 

precision of algorithm coefficients, as we mentioned earlier. 

This error may cause that the improper selection of r will 

lead to the selection of ),( βα  coefficients pair belonging to 

the neighboring interval instead of the right one. We remind 

that the maximum approximation error of the algorithm is 

0.24%.  

 
 
Fig. 1. Hardware implementation of magnitude calculator for four 

approximation regions 

 

The first step of the hardware implementation of the 

algorithm (Fig. 1) includes the determination of 

),max( QPMax =  and ),min( QPMin = . For this purpose 

subtraction of P-Q is performed using 12-bit two's 

complement binary adder (BA1). The sign of the sum is used 

to select Min and Max using two multiplexers MUX1 and 

MUX2. MUX1 selects Max and MUX2 selects Min. Once 

Max and Min are selected, the approximate reciprocal of 

Max is calculated within the RECP block and multiplied by 

Min using MULT4. The ranges of binary representation used 

in RECP block are given in Fig. 2. The product represents 

the approximate r. In the next step using r the adequate pair 

of ),( βα  is selected (LT6, LT7) and this pair is used to 

calculate the approximate magnitude (MULT6, MULT7 and 

BA3). 

 

 
 

Fig. 2. Binary vectors used within the RECP  

 

The crucial issue in hardware implementation is the 

computation of the approximate reciprocal of Max 

subsequently used for the computation of r. For this purpose 

the reciprocal determination algorithm from [4] was used. 

As shown in Section 5, the main goal of the algorithm is to 

decompose the binary representation of the divisor into two 

segments that can be used as the addresses of look-up tables 

utilized for computation of the reciprocal. In this way the 

look-up tables are smaller and faster. The m-bit binary 

representation of x is decomposed into one k-bit segment of 

msb bits and one m-k-bit segment of lsb bits. Such 

decomposition allows to compute the second term in (21) 

using only k bits and not m bits. If m=11 six-bit and five-bit 

look-up tables can be used in the RECP block. LT1 and LT2 

tables store values of 1/a and )(/1 1Kaa + . The values 

of ))((/1 21 KaKaa ++   are stored in LT3 and for the bK −1  

in LT4 and they are multiplied using the MULT3 multiplier. 

The required multiplication by b is performed using the 

MULT1 and MULT2. The product is subtracted by BA2 and 

finally, the value of Min/Max is obtained at the output of 

MULT4. 

It should be mentioned that the dynamic ranges for the 

reciprocal analyzed before, have a direct impact on the 

stored words in LT1 - LT4 and binary lengths of MULT1, 

MULT2, MULT3. It can be seen that the vectors 

representing binary values of each factor are shifted to the 

right by 6bits, 8bits and 10bits, respectively. The subtraction 

algorithm realized by BA2 is illustrated in (Fig. 2). 

According to the analysis performed earlier, it results that 

the assumed accuracy can be achieved using 14-bit output 

words in the RECP block. 

 

7. ANALYSIS OF HARDWARE COMPLEXITY AND 

TIME DELAY OF THE MAGNITUDE CALCULATOR 

 

In Table 1 the synthesis results of implementation of 

the magnitude calculator in the Virtex 6 FPGA 

6vcx75tff484-2 device are shown. The magnitude 

calculation requires three 4.48 ns clock cycles for three stage 

pipelining, and about 13.44 ns without pipelining. 
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Table 1. Hardware amount, delay and pipelining frequency of 

the magnitude calculator architecture for Xilinx FPGA 

 
Device utilization and 

timing 

Synthesis summary 

Number of slice registers 224 out of 93120 

Number of LUTs 118 out of 46560 

Number of DSP48E1s 6 out of 288 

Pipelining rate [ns] 4.48 

Maximum pipelining 

frequency [MHz] 

223.082 

Delay [ns] 13.44  

 

 

8. COMPARISON AND DISCUSSION 

 

Before we compare the new method with other 

solutions some general remarks have to be made. The alpha 

max plus beta min algorithm in its original version has the 

maximum error equal to 3.98%, whereas the extended 

version of the algorithm allows to reduce the error almost 

freely. The original version requires only two multiplications 

by a constant and one addition. This is advantageous for both 

the ASIC and FPGA technology. For the smaller number 

ranges, eg. 12-bit number range, the magnitude calculator 

can be implemented using combinational circuits only. In 

ASICs it allows to attain very high pipelining frequencies 

limited only by the FA delay and power consumption. For 

example, for 40 nm CMOS technology this delay is about 75 

ps [7], hence there are no architectural obstacles to attain 

gigahertz operating frequencies. The extended version of the 

algorithm calls for one additional division. In order to avoid 

the iterative realization, eg. using the digital recurrence or 

Newton-Raphson method [8], a non-iterative multiplicative 

division has been applied to reduce the delay and retain high 

pipelining rate. Now we shall compare the results from 

Table 1 with other solutions. In general, we may distinguish 

two approaches to magnitude calculation. With the direct 

approach the magnitude is computed for the given arguments 

as one stage process, while with the indirect approach 

initially the sum of squares of arguments is computed and 

next square rooting is performed. The algorithm presented in 

this work uses the former approach. A solution using the 

CORDIC algorithm was presented by the authors in [8]. The 

circuit uses five CORDIC iterations and requires 203 LUTs, 

the delay is equal to 10.035 ns that corresponds to the 

maximum pipelining frequency of about 100 MHz. The 

delay is smaller than that for the new method but at the cost 

of the maximum error equal to 2.48. This error could be 

reduced but at the cost of additional CORDIC iterations that 

would increase the delay. 

For the purpose of comparison with indirect methods 

we shall review selected square-rooting algorithms only 

because the square-rooter and adder is the common part and 

we shall assume that it is implemented with three Xilinx 

DSP48E1. In dependence upon the Virtex 6 FPGA speed 

grade the delay belongs to the interval [1.66, 2.22] ns. 

Assuming speed grade -1 we have tDSP48E1=2.22 ns. 

Therefore the total delay of the square rooter and adder is 

equal to tsqradd=4.44 ns. 

As the first example we shall shortly analyze square 

rooting using the Xilinx CORDIC IP core [6]. For magnitude 

calculation the real and imaginary parts have to be squared 

and added. It can be easily verified by numerical simulation 

of the CORDIC algorithm and 16-bit fixed-point arithmetic 

that to achieve the accuracy of 1ulp 12 iterations are needed. 

The Xilinx CORDIC core can operate with the maximum 

clock frequency of 339 MHz, which gives a 2.94 ns clock 

cycle. Assuming that one iteration requires 16-bit addition 

and 1-bit shift and is performed in one clock cycle, we 

obtain for 12 iterations the delay equal to 

nsnsnsnstsqradd 72.3928.3544.494.212 =+=⋅+ . 

The hardware amount of this core for square rooting is about 

461 LUTs.  
We shall also make a comparison with the CORDIC 

square-root realization in Altera Cyclone V that belongs to 

the similar FPGA class as the Xilinx Virtex 5. The operating 

frequency of NCO CORDIC IP Core is equal to 260 MHz 

and 838 ALMs [9] are needed. (ALM corresponds roughly 

to Xilinx LUT). The delay is equal to 2N+2 clock cycles 

where N is precision of magnitude in bits. For N=12 we 

receive 28 clock cycles, that gives the delay of 130 ns.  

In [8] the results obtained for floating-point square 

rooting for numbers with 8-bit exponent and 23-bit mantissa 

in Virtex 4 4vfx100 have been given. The number of 

iterations was 25. The algorithm required 28 cycles for 

LogiCore with clock frequency 353 MHz and hardware 

amount of 464 slices (928 LUTs). 

It can be concluded from the above that the new method 

has decisively smaller delay than iterative methods. 

Nevertheless, the hardware amount is comparable. Although 

the number of LUTs is much smaller but three DSP48E1 

have been used. The important feature of the new circuit is 

also the feature, that the pipelining frequency can be 

increased by inserting additional pipeline register layers 

between the stages.  

 

9. SUMMARY 

 

The paper presents an implementation of the improved 

version of alpha max plus beta min algorithm for non-

iterative calculation of the magnitude of complex numbers 

presented in [1]. This algorithm allows to control the 

magnitude approximation error but the total computation 

error in hardware is determined by the error resulting from 

the division algorithm and finite representations of internal 

signals used in the hardware implementation. We analyze in 

detail the error of division algorithm and the impact of finite 

word-length signal representations on the assumed total 

computation error. The error analysis is performed to 

determine such binary length of operands at each stage of the 

magnitude calculator, so that the assumed total error is not 

exceeded. We presented Xilinx FPGA implementation with 

the calculation delay about 14 ns. It is worthwhile to 

mention that the delay of the original Xilinx CORDIC IP 

core delay for magnitude calculation is about 35.28 ns.  
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IMPLEMENTACJA SPRZĘTOWA OBLICZANIA MODUŁU LICZBY ZESPOLONEJ  

Z WYKORZYSTANIEM ULEPSZONEGO ALGORYTMU  

ALPHA MAX PLUS BETA MIN 
 

W artykule przedstawiono układową implementację ulepszonego algorytmu wyznaczania modułu liczby zespolonej. 

Wersja ta wymaga realizacji dzielenia sprzętowego. Zaproponowano wykorzystanie własnej nieiteracyjnej metody dzielenia. 

Wykonano szczegółową analizę algorytmu dzielenia pod kątem wyznaczenia wpływu skończonej długości reprezentacji 

binarnych sygnału wejściowego i sygnałów wewnętrznych układu na całkowity błąd dzielenia. Oszacowano również błąd 

całkowity obliczania modułu liczby zespolonej wynikający z wykorzystania nieiteracyjnej metody dzielenia. Ostatecznie 

wyprowadzono zależności pozwalające na dobór długości binarnej reprezentacji współczynników algorytmu dzielenia, przy 

której nie zostanie przekroczony maksymalny błąd obliczania modułu wynikający z właściwości numerycznych. Finalnie 

przedstawiono realizację rozwiązania układowego dedykowanego dla FPGA wraz z wynikiem syntezy w środowisku Xilinx. 

 

Słowa kluczowe: algorytm alfa max beta min, moduł liczby zespolonej, FPGA. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono system wieloagentowy 

wspomagający projektowanie wybranych układów sterowania 

sterami strumieniowymi. Zaimplementowany system składa się 

z czterech niezależnych programów komputerowych (agentów), 

które poprzez realizację unikalnych algorytmów oraz wzajemną 

komunikację dobierają odpowiednią strukturę i elementy układu 

sterowania oraz po przeprowadzeniu badań symulacyjnych 

dokonują oceny jakości otrzymanego rozwiązania projektowego. 

 
Słowa kluczowe: system wieloagentowy, wspomaganie 

projektowania, stery strumieniowe, obliczenia symulacyjne. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Koncepcja oraz pierwsze implementacje systemów 

wieloagentowych pojawiły się już pod koniec lat 

osiemdziesiątych XX wieku, jednak podejście to jest nadal 

aktualne i rozwijane w środowiskach akademickich, jak 

również w zastosowaniach komercyjnych (przykładem może 

być oprogramowanie antywirusowe bazujące na 

architekturze agentowej, aplikacje wspomagające kontrolę 

ruchu lotniczego oraz zarządzanie przedsiębiorstwem) [1, 2].  

Systemy wieloagentowe stosowane są wszędzie tam, 

gdzie zachodzi potrzeba rozwiązania problemu o naturze 

rozproszonej lub złożonej obliczeniowo. Programowanie 

agentowe cechuje poziom abstrakcji wyższy, niż np. 

w  programowaniu obiektowym i strukturalnym. Przewagą 

takiego podejścia w stosunku do innych paradygmatów 

programowania jest zdecentralizowane przeprowadzanie 

obliczeń, dzięki czemu możliwe jest równoległe 

wykonywanie poszczególnych części algorytmów (również 

na odrębnych jednostkach sprzętowych) i znacznie szybsze 

opracowanie rozwiązania przez system. 

Kolejnym aspektem przemawiającym na korzyść 

systemów wieloagentowych jest odporność na zakłócenia 

oraz błędy. Obliczenia wykonywane są zazwyczaj 

redundantnie, po czym dokonywana jest ocena jakości 

otrzymanych rozwiązań. Bazując na określonym kryterium 

wybrany zostaje najlepszy z dostępnych rezultatów. Pozwala 

to uniknąć błędów, które mogą wystąpić w programowaniu 

obiektowym, przez to że każdy obiekt zakłada poprawność 

danych otrzymanych od innego obiektu. Dane w systemie 

wieloagentowym przesyłane są w sposób asynchroniczny 

i nadmiarowy. Uszkodzenie pewnego fragmentu nie skutkuje 

zanikiem funkcjonalności systemu jako całości, co jest 

bardzo istotnie np. w środowisku sieciowym [1, 2]. 

 

Podstawową jednostką w systemie jest agent (ang. 

Software Agent). Nie istnieje spójna, jednoznaczna definicja 

agenta, jednak można stwierdzić, iż jest to autonomiczny 

program komputerowy, posiadający zdolność wykonywania 

określonego zakresu działań oraz komunikowania się 

z  innymi agentami, w celu wspólnego rozwiązania danego 

problemu. Najczęściej pojedynczy agent nie posiada 

dostatecznej wiedzy oraz umiejętności do samodzielnego 

rozwiązania postawionego zadania. Dodatkowymi cechami 

agentów, często wymienianymi w literaturze są [1, 2]: 

� zdolność uczenia się, 

� zdolność do zachowań społecznych, 

� zdolność adaptacji do nowych warunków, 

� zdolność do reagowania w czasie rzeczywistym, 

� zdolność posługiwania się językiem naturalnym. 

W ramach jednego systemu może działać od kilku do 

nawet kilku tysięcy agentów. Do zarządzania agentami 

wchodzącymi w skład systemu służy platforma 

wieloagentowa. Jest to oprogramowanie stosowane do 

podglądu interakcji oraz komunikacji pomiędzy agentami, 

dodawania nowych instancji agentów do systemu, 

zawieszania działania agentów lub w razie konieczności 

usuwania agentów z systemu. Standardy działania platform 

(jak również całych systemów wieloagentowych) określa 

organizacja FIPA (ang. Foundation for Intelligent Physical 

Agents). Do głównych wymagań stawianych platformie 

wieloagentowej można zaliczyć [1, 2]: 

� stabilność (ang. Stability), 

� krzepkość (ang. Robustness), 

� użyteczność (ang. Usability), 

� wydajność (ang. Performance), 

� skalowalność (ang. Scalability), 

� bezpieczeństwo (ang. Security), 

� zgodność ze standardami (ang. Compatibility). 

Opisane założenia stanowiły bazę do implementacji 

systemu wieloagentowego  wspomagającego projektowanie. 

Projektowanie to proces złożony, wymagający dużych mocy 

obliczeniowych oraz integracji wielu narzędzi, dlatego 

rozproszona architektura systemu stanowi tutaj dużą zaletę. 

Utworzony system został wyspecjalizowany w zakresie 

wspomagania projektowania układów sterowania sterów 

strumieniowych statków. Umożliwia on dobór odpowiedniej 

struktury (topologii) i elementów składowych układu oraz 

udostępnia algorytmy określające jakość uzyskanego 

rozwiązania projektowego. 
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2. UKŁADY STEROWANIA STERAMI  
    STRUMIENIOWYMI 

 

Ster strumieniowy jest to urządzenie mechaniczne 

znajdujące się na dziobie i/lub rufie statku, którego zadaniem 

jest zwiększenie możliwości manewrowych jednostek 

pływających. Poprzez wytworzenie siły naporu prostopadle 

do osi okrętu możliwe jest bardziej precyzyjne 

manewrowanie w portach przy małych prędkościach, 

dosuwanie jednostki do nabrzeża, a także sprawniejsze 

wykonywanie nawrotów. Najczęściej stery strumieniowe 

mają postać tunelu umiejscowionego poniżej poziomu wody 

z zamontowaną wewnątrz śrubą napędową. 

Podczas rozruchu sterów strumieniowych pobierana 

jest moc elektryczna, która może wpłynąć niekorzystnie na 

pracę elektrowni okrętowej. Aby tego uniknąć stosowane są 

układy sterowania regulujące charakterystyki prądowe 

podczas załączenia i pracy sterów. W procesie 

projektowania uwzględnia się pobór mocy przez elementy 

składowe oraz dobiera odpowiednią strukturę układu 

w zależności od sposobu rozruchu steru strumieniowego. 

Struktura z rozruchem autotransformatorowym 

zapewnia dynamiczne sterowanie momentem poprzez 

zwiększenie liczby odczepów autotransformatora. Przy 

rozruchu autotransformatorowym występuje dwukrotne 

przekroczenie prądu nominalnego silnika indukcyjnego, 

śruba ustawiona jest w pozycji jałowej. Elementy struktury: 

okrętowy silnik spalinowy, generator, silnik indukcyjny, wał 

oraz śruba o skoku nastawnym. 

Struktura z rozruchem bezpośrednim jest najprostszą 

strukturą stosowaną do rozruchu tunelowych sterów 

strumieniowych, charakteryzującą się wysokim momentem 

rozruchowym. Występuje tutaj znaczne (sześciokrotne) 

przekroczenie prądu nominalnego silnika indukcyjnego oraz 

podobnie jak w przypadku rozruchu autotransformatorowego 

śruba ustawiona jest w pozycji jałowej. Elementy struktury: 

okrętowy silnik spalinowy, generator, silnik indukcyjny, wał 

oraz śruba o skoku nastawnym. 

Struktura z rozruchem gwiazda-trójkąt charakteryzuje 

się znacznym obniżeniem momentu rozruchowego, który 

jest w przybliżeniu trzykrotnie niższy, niż w przypadku 

rozruchu bezpośredniego. Zachodzi też proporcjonalnie 

niższe (trzykrotne) przekroczenie prądu nominalnego silnika 

indukcyjnego podczas rozruchu. Elementy struktury: 

okrętowy silnik spalinowy, generator, przełącznik gwiazda-

trójkąt realizowany przez dwa styczniki, silnik indukcyjny, 

wał oraz śruba o skoku nastawnym. 

Struktura z rozruchem soft-start zapewnia płynną 

regulacje prądu podczas rozruchu steru strumieniowego 

poprzez zastosowanie specjalnych modułów elektronicznych 

(soft-starterów). Dzięki temu występuje najniższe 

przekroczenie wartości prądu spośród wszystkich struktur, 

jednak czas rozruchu ulega wydłużeniu. Elementy struktury: 

okrętowy silnik spalinowy, generator, soft-starter 

realizowany np. przez układ tyrystorów, silnik indukcyjny, 

wał oraz śruba o skoku nastawnym. 

Wybór odpowiedniej struktury układu sterowania 

rozruchem sterów strumieniowych oraz jego elementów 

składowych nie zapewnia jednak otrzymania optymalnych 

charakterystyk dynamicznych układu. Zaimplementowany 

system wieloagentowy oprócz doboru wcześniej 

wspomnianych komponentów daje możliwość 

przeprowadzenia badań symulacyjnych utworzonej struktury 

i na tej podstawie zbadanie właściwości dynamicznych 

układu w warunkach laboratoryjnych. 

3. SYSTEM WIELOAGENTOWY WSPOMAGAJĄCY  
    PROJEKTOWANIE 

 

Znane są implementacje systemów służących do 

częściowej automatyzacji procesu projektowania układów 

automatyki statków. Niektóre z nich ograniczają się jedynie 

do utworzenia narzędzia, które ułatwia wymianę informacji 

i dzielenie się wiedzą przez inżynierów projektantów [3]. 

Zaimplementowany został również system ekspertowy, 

który rozwiązuje problem automatycznego doboru struktury 

i elementów układu sterowania sterami strumieniowymi 

[4, 5]. Składa się on z interfejsu użytkownika, bazy wiedzy, 

bazy danych elementów oraz aplikacji symulacyjnej. 

Wspomniany system ekspertowy charakteryzuje się 

jednak scentralizowaną strukturą. Jest to samodzielna 

aplikacja (ang. Standalone application) przez co posiada 

pewne wady oraz ograniczenia z tego wynikające: 

� Centralizacja algorytmów w obrębie jednostki 

sprzętowej prowadzi do jej nadmiernego obciążenia 

podczas obliczeń symulacyjnych; 

� Z systemu może korzystać naraz tylko jeden 

użytkownik, aktualizacja bazy danych okresowo 

blokuje możliwość pracy z systemem ekspertowym; 

� Jednowątkowość aplikacji, która uniemożliwia 

zrównoleglenie obliczeń, przez co poszczególne 

etapy projektowe nie są realizowane współbieżnie; 

� Brak modułowości prowadzi do trudności 

w  lokalizacji błędów i komplikuje dodawanie 

nowych funkcjonalności do systemu. 

Podejście wieloagentowe pozwala uniknąć wcześniej 

wspomnianych ograniczeń. Główną zaletą systemów 

wialoagentowych jest możliwość uruchamiania oraz 

równoległego działania niezależnych instancji – agentów. 

System składa się z czterech podstawowych typów agentów: 

agenta interfejsu (Interface Agent), agenta nadrzędnego 

(Master Agent), agenta symulacyjnego (Matlab Agent) oraz 

agenta decyzyjnego (Expert Agent). Struktura utworzonego 

systemu przedstawiona została na rysunku 1 [6]: 

 

 
 

Rys. 1. System wieloagentowy wspomagający projektowanie [6] 

 

System wieloagentowy ma architekturę warstwową. 

Kiedy czas przetwarzania danych przez daną warstwę jest 

zbyt długi, wówczas możliwe jest uruchomienie kolejnej 

instancji agenta na innym komputerze. System posiada 

mechanizm kolejkowania, dzięki któremu zapytanie od 

wyższej warstwy przetwarzane jest przez najmniej 

obciążoną jednostkę warstwy niższej. W dalszej części 

artykułu przedstawiono charakterytykę poszczególnych 

typów agentów oraz przykładowy proces projektowania. 
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3.1. Interface Agent 
Agent interfejsu ma za zadanie zbieranie danych oraz 

umożliwienie interakcji użytkowników z systemem 

wieloagentowym. Dodatkowo odpowiada on za wstępną 

walidację wprowadzonych danych. Uruchomienie kilku 

instancji agentów tego typu pozwala na równoczesną pracę 

kilku inżynierów projektantów z systemem, przy czym 

standardowo na każdym komputerze działa tylko jeden 

Interface Agent. Komunikacja polega na zadawaniu pytań 

użytkownikowi po wybraniu odpowiedniej kategorii 

projektowej. Dzięki temu formułowane są założenia co do 

projektowanego układu sterowania. 

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia parametrów 

dotyczących projektowanego statku, cech jego instalacji 

elektrycznej i ograniczeń wynikających z wymagań 

towarzystwa klasyfikacyjnego. Możliwa jest także 

aktualizacja bazy danych elementów składowych z poziomu 

interfejsu, a także wybranie przykładowej struktury układu 

sterowania sterami strumieniowymi i przeprowadzenie dla 

niej badań symulacyjnych z odpowiednimi parametrami. 

Dane zapisywane są w postaci tabelarycznej i po zebraniu 

wszystkich niezbędnych informacji wysyłane są one dalej do 

agenta nadrzędnego. Okno główne agenta interfejsu 

użytkownika systemu przedstawiono na rysunku 2 [5, 6]: 

 

 
 

Rys. 2. Okno główne agenta interfejsu użytkownika [5] 
 

3.2. Master Agent 
Agent nadrzędny (master) jest odpowiedzialny za 

nadzorowanie procesów projektowych. Posiada on także 

algorytm uczący, który w niektórych przypadkach znacząco 

skraca czas opracowania rozwiązania przez system 

wieloagentowy. Agent master otrzymując dane wejściowe 

od poszczególnych agentów interfejsu kataloguje je w pliku 

w postaci tablicy mieszającej (ang. Hash table). Następnie, 

po otrzymaniu raportu z analizy utworzonego układu 

sterowania sterami strumieniowymi (etap realizowany przez 

agenta symulacyjnego i agenta ekspertowego), dokonuje 

jego asocjowania z odpowiednimi danymi wejściowymi.  

Proces uczenia na podstawie danych wejściowych 

służy do tego, że jeżeli w przyszłości użytkownik wprowadzi 

dane wejściowe, a algorytm odnajdzie taki sam wzorzec 

w  pliku, to wówczas ponowne przeprowadzanie procesu 

badań symulacyjnych i oceny przydatności rozwiązania nie 

jest konieczne, ponieważ początkowe założenia projektowe 

są takie same. Pozwala to znacząco skrócić proces 

projektowania, w zasadzie użytkownik natychmiast 

otrzymuje gotowy raport z analizy danej struktury 

sterowania bazujący na danych historycznych. Jeżeli jednak 

dane są unikalne (wzorzec nie został rozpoznany) to 

następuje przekierowanie tych informacji do agenta 

symulacyjnego (forma tabelaryczna zostaje zachowana). 

3.3. Matlab Agent 
Agent symulacyjny bazuje na oprogramowaniu Matlab 

Simulink. Odpowiada on za badania symulacyjne 

utworzonych struktur układów sterowania. Po otrzymaniu 

danych wejściowych, zawierających wytyczne do 

projektowanej struktury, następuje połączenie z bazą danych 

elementów składowych, z której importowane są niezbędne 

komponenty (np. model generatora lub silnika 

indukcyjnego). Parametry wczytanych elementów układu 

sterowania zaczerpnięte zostały z dokumentacji technicznej 

producentów lub (w przypadku braku niezbędnych 

informacji) dobrane przez algorytm ewolucyjny.  

W dalszej kolejności następuje zestawienie połączeń 

pomiędzy blokami modelu i uruchomienie symulacji. 

Wyniki badań symulacyjnych dostępne są w postaci 

charakterystyk przedstawiających np. spadek napięcia na 

generatorze podczas rozruchu steru strumieniowego, 

moment obrotowy, nastawę listwy paliwowej i wiele innych. 

Wyniki te przesyłane są dalej do agenta decyzyjnego w celu 

weryfikacji optymalności otrzymanego rozwiązania 

projektowego. Przykładowy układ sterowania 

zamodelowany przez agenta symulacyjnego na podstawie 

wytycznych wprowadzonych przez użytkownika oraz część 

wyników symulacji przedstawiono na rysunku 3 [5, 6]: 

 

 
 

Rys. 3. Model układu utworzony przez agenta symulacyjnego [5] 

 

3.4. Expert Agent 
Agent decyzyjny (expert) na podstawie reguł zawartych 

w bazie wiedzy konfrontuje wyniki badań symulacyjnych 

z wytycznymi towarzystwa klasyfikacyjnego, którego ocenie 

podlega projektowany statek. Ograniczenia te dotyczą np. 

dopuszczalnej wartości spadku napięcia na generatorze 

podczas rozruchu sterów strumieniowych etc. Agent 

decyzyjny generuje i wysyła raport z analizy utworzonego 

układu sterowania sterami strumieniowymi. Raport ten 

zawiera niezbędne informacje na temat zaprojektowanego 

systemu, jego struktury, elementów, wyniki badań 

symulacyjnych oraz wytyczne dla projektanta [6]: 

 

 
 

Rys. 4. Raport z analizy układu sterowania sterów strumieniowych 
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3.5. Universal Multi-Agent Platform (UMAP) 
System oparty został na uniwersalnej platformie 

wieloagentowej UMAP, która daje możliwość uruchomienia 

(w każdej warstwie zaimplementowanego systemu) 

nieograniczonej ilości współpracujących ze sobą agentów. 

Pozwala to na równoczesne prowadzenie wielu procesów 

konstrukcyjnych. Dzięki temu czas potrzebny do otrzymania 

rozwiązań kilku zadań projektowych jest tylko nieznacznie 

wyższy w stosunku do czasu przetworzenia pojedynczego 

żądania przez wspomniany system scentralizowany. 

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi jednostkami 

agentowymi zrealizowana została w oparciu o komunikaty 

w formacie XML oraz obsługę gniazd sieciowych (ang. 

Socket). Platforma UMAP napisana została w języku C# 

z wykorzystaniem .NET Framework zgodnie ze specyfikacją 

FIPA. Posiada ona graficzny interfejs użytkownika 

ułatwiający zarządzanie systemem wieloagentowym [7]: 

 

 
 

Rys. 5. Uniwersalna platforma wieloagentowa UMAP [7] 

 

Uniwersalna platforma wieloagentowa UMAP składa 

się z trzech podstawowych elementów: 

� Usługa katalogowania agentów DF (ang. Directory 

Facilitator); 

� System zarządzania agentami AMS (ang. Agent 

Management System); 

� System transportu komunikatów MTS (ang. 

Message Transport System); 

Platforma UMAP tworzy kontenery, wewnątrz których 

uruchamiane są procesy agentów. Każdy proces składa się 

domyślnie z kilku wątków (w tym przypadku są to cztery). 

Jeden wątek jest zarezerwowany do obsługi wiadomości 

ACL (ang. Agent Communication Language), natomiast 

pozostałe realizują współbieżnie zdefiniowane algorytmy 

projektowe, co przekłada się na wzrost wydajności na 

poziomie 172% w stosunku do aplikacji jednowątkowej przy 

takiej samej mocy obliczeniowej (Intel Core i7 vPro). 

4. PODSUMOWANIE 
 

Systemy wieloagentowe znalazły zastosowanie przy 

rozwiązywaniu problemów o naturze rozproszonej lub 

złożonych obliczeniowo. Jednym z takich zagadnień jest 

projektowanie układów sterowania sterami strumieniowymi, 

wśród których można wyróżnić m.in. struktury z rozruchem 

bezpośrednim, autotransformatorowym, gwiazda-trójkąt oraz 

soft-start. Rezultatem działania zaimplementowanego 

systemu wieloagentowego jest dobór odpowiedniej struktury 

układu sterowania, jego elementów składowych, 

przeprowadzenie badań symulacyjnych wraz z optymalizacją 

parametrów oraz ocena przydatności otrzymanego 

rozwiązania projektowego. Dzięki temu system stanowi 

funkcjonalne narzędzie, które jest gotowe do zastosowania 

na przykład w biurach projektowych i centrach badawczych. 

Dzięki rozproszonej architekturze zaimplementowany 

system wieloagentowy umożliwia prowadzenie kilku 

procesów projektowych jednocześnie. Zaletą takiego 

podejścia jest skrócenie czasu otrzymania gotowych 

rozwiązań projektowych (w porównaniu z aplikacją 

scentralizowaną) oraz możliwość pracy kilku użytkowników 

w systemie. Poszczególne zadania projektowe realizowane 

są przez cztery podstawowe typy agentów: agenta interfejsu 

(Interface), agenta nadrzędnego (Master), agenta 

symulacyjnego (Matlab) i agenta decyzyjnego (Expert). 

Instancje agentów są wielowątkowe, przez co osiągnięta 

zostaje wydajność przetwarzania zapytań większa o 172% 

w stosunku do scentralizowanej aplikacji jednowątkowej. 
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DISTRIBUTED MULTI-AGENT SYSTEM FOR AIDED DESIGN OF CHOSEN 
CONTROL SYSTEMS 

 

In this paper the distributed multi-agent system for aided design of chosen control systems is presented. Implemented 

system consists of four independent software agents: Interface Agent (gathers and initially validates the data from user 

designer), Master Agent (supervises the design process by delegating tasks to particular agents and enables deployment of 

machine learning algorithms), Matlab Agent (loads the necessary items from the database, creates a control system model 

and conducts dynamic calculations for the designed structure), Expert Agent (evaluates the simulation results regarding the 

suitability of generated solution and provides a report for system user). The outcome of the system activity is a ready-made 

solution concerning an appropriate structure and elements of the thruster control system. 

 

Keywords: multi-agent system, aided design, ship thrusters, simulations. 
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Streszczenie: W artykule opisano stanowisko pomiarowe do badań 

i weryfikacji procedur analizy sygnałów rejestrowanych w szero-

kim paśmie. Jako przykład nowego podejścia do analizy sygnałów 

zaprezentowano: przetwarzanie dla potrzeb jednoczesnego odbioru 

sygnałów zarejestrowanych w szerokim paśmie; wykrywanie 

sygnałów DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum) ukrytych 

w szumie; wyznaczanie odpowiedzi impulsowych kanału 

radiowego.  

 
Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, odbiór 

szerokopasmowy, odpowiedź impulsowa kanału radiokomuni-

kacyjnego. 

 

1. WSTĘP 
 

Nieustanny postęp technologiczny w obszarze 

podzespołów elektronicznych powoduje, że możliwe jest 

cyfrowe przetwarzanie sygnałów o coraz to większych 

częstotliwościach i obejmujących coraz to szersze pasmo. 

Pozwala to na nowe podejście do technik odbiorczych 

i w znacznym stopniu wyeliminowanie skomplikowanych, 

często niedoskonałych, analogowych sposobów 

przetwarzania sygnałów. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów 

rejestrowanych w szerokim paśmie daje nowe możliwości 

analizy sygnałów radiokomunikacyjnych. Przykładem 

takiego rozwiązania jest opisane komputerowe stanowisko 

pomiarowe do analizy sygnałów radiokomunikacyjnych 

rejestrowanych w szerokim paśmie. 

 

1. OPIS STANOWISKA  
 

Przedstawione na rys. 1 stanowisko laboratoryjne 

umożliwia prowadzenie badań zarówno w warunkach 

laboratoryjnych, bez emisji sygnałów do otoczenia 

(transmitowanych wyłącznie w połączeniach kablowych), 

jak też w rzeczywistym środowisku propagacyjnym. 

Podstawowe bloki stanowiska to: 

- zestaw anten odbiorczych wraz ze wzmacniaczami 

niskoszumnymi (antena paraboliczna, antena logarytmiczno- 

periodyczna LPDA-A0075); 

- zestaw anten nadawczych (antena tubowa SAS-571, antena 

logarytmiczno-periodyczna LPDA-A0075) 

- odbiornik szerokopasmowy ESMD pracujący w zakresie 

częstotliwości od 20 MHz do 26,5 GHz (o szerokości pasma 

50 MHz na częstotliwości pośredniej 405,4 MHz); 

- karty przetworników analogowo – cyfrowych PX 14400 

umożliwiające próbkowanie z szybkością do 400 Msampli/s 

z rozdzielczością 14 bitów; 

- komputer wraz z kartami GPU Tesla K20 o liczbie rdzeni 

2496 i o szczytowej wydajności obliczeń zmienno-

przecinkowych o pojedynczej precyzji wynoszącej 

3,52 Tflops; 

- pamięci dyskowe o łącznej pojemności 48TB; 

- konsola jako interfejs do sterowania pracą stanowiska;  

- wektorowe generatory sygnałowe (SMBV, SMJ 100) 

wykorzystywane jako źródła sygnałów zmodulowanych 

umożliwiające emisję sygnałów w zakresie od 9 kHz 

do 6 GHz;  

- oscyloskop cyfrowy Agilent HP 54825A Infiniium 

i wektorowy analizator widma FSV stanowiące dodatkowe 

wyposażenie pomiarowe. 

 

 

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska pomiarowego 

 

Stanowisko zapewnia wykrywanie sygnałów 

z bezpośrednim rozpraszaniem widma za pomocą ciągów 

pseudoprzypadkowych, gdy w punkcie prowadzonej analizy 

moc tych sygnałów jest mniejsza niż szumu. Umożliwia 
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wyznaczanie odpowiedzi impulsowej kanału radiowego 

i jego pasma koherencji. Stanowisko zapewnia odbiór 

sygnałów wąskopasmowych rejestrowanych w szerokim 

paśmie i prowadzenie ich analizy równolegle we 

wskazanych kanałach wąskopasmowych oraz ich 

archiwizację.  

 

2. ODBIÓR TRANSMISJI WĄSKOPASMOWYCH 
REJESTROWANYCH W SZEROKIM PAŚMIE 

 
Przedstawione na rys. 1 stanowisko pomiarowe 

umożliwia jednoczesny odbiór bloku kanałów 

wąskopasmowych zawartych w rejestrowanym paśmie. 

Wówczas odbiornik ESMD zapewnia przeniesienie 

rozpatrywanych kanałów z pasma wysokiej częstotliwości, 

nawet o wartości 26 GHz, do pasma w zakresie 

częstotliwości od 1 do 21 MHz. Sygnały w tym paśmie są 

podawane do przetwornika A/C i prowadzony jest ich zapis. 

Mając dostęp do cyfrowej postaci sygnałów oraz wiedzę 

o zastosowanych w torze nadawczym procedurach 

formowania sygnału można prowadzić ich cyfrowe 

przetwarzanie: filtrację, przemianę częstotliwości, 

synchronizację, demodulację, dekodowanie, deszyfrację 

i prezentację.  

 

Rejestracja 
sygnału w paśmie

 1-21 MHz 

Analiza kanałów 

przydziału 
częstotliwości

Przetwarzanie we 
wskazanym paśmie 

pojedynczego kanału
 i detekcja bitów

Deszyfracja

Deszyfracja

Odtwarzanie 

fonii

Odbiornik 

szerokopasmowy

Prezentacja 

danych 
Dekodowanie

 
 

Rys. 2. Schemat przetwarzania sygnałów dla potrzeb odbioru 

transmisji rejestrowanych w szerokim paśmie 

 

Szczegółowy opis procedur przetwarzania 

zamieszczono w [1, 2]. Zgodnie ze schematem 

przetwarzania na rys. 2 analizowano kanał przydziału 

częstotliwości aktywnym użytkownikom i w ten sposób 

wybierano kanały do dalszego przetwarzania. Możliwości 

obliczeniowe, jakie zapewniają współczesne komputery 

i specjalizowane karty GPU pozwalają na jednoczesny 

odbiór kilkudziesięciu kanałów a omawiany zestaw ich 

analizę w paśmie do 20 MHz. Jeżeli przyjmiemy, że 

pojedynczy kanał zajmuje 10 kHz to powyższy zestaw 

zapewnia rejestrację 2000 kanałów w czasie rzeczywistym. 

 

4. WYKRYWANIE SYGNAŁÓW UKRYTYCH  
    W SZUMIE 
 

Coraz częściej we współczesnej radiokomunikacji 

wykorzystywane są szerokopasmowe sygnały z bezpośre-

dnim rozpraszaniem widma (DSSS). Widmo tych sygnałów 

jest zbliżone do widma szumu białego, a ich widmowa 

gęstość mocy w punkcie odbioru jest mniejsza od widmowej 

gęstości mocy szumu białego. Wobec powyższego 

stwierdzenie obecności takiego sygnału przy braku wiedzy 

o jego parametrach metodami tradycyjnymi jest praktycznie 

niemożliwe. Za najefektywniejszy sposób wykrywania tego 

typu sygnałów uważana jest analiza widma sygnału 

spotęgowanego. Wartość wykładnika potęgi zależy od liczby 

poziomów modulacji MPSK analizowanego sygnału. 

W widmie amplitudowym sygnału spotęgowanego pojawia 

się „prążek” o częstotliwości tyle razy większej od 

częstotliwości wykrywanego sygnału ile wynosił wykładnik. 

Na przykład dla modulacji BPSK będzie to prążek 

o częstotliwości dwukrotnie a dla QPSK czterokrotnie 

większej niż częstotliwość środkowa poszukiwanego 

sygnału. Jak przedstawiono na rys. 3 dla sygnału DSSS 

o częstotliwości środkowej fnDS=400 kHz po podniesieniu do 

kwadratu każdej z próbek i wyznaczeniu widma wystąpił 

„prążek” o częstotliwości 800 kHz.  
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Rys. 3. Przykład widm amplitudowych: a) sygnału na wejściu 

odbiornika i b) sygnału podniesionego do kwadratu. Parametry 

eksperymentu: S/N= -3 dB, częstotliwość nośna sygnału DSSS 

fnDS=400 kHz  
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Rys. 4. Przykład wpływu sygnałów wąskopasmowych (a) na 

widmo amplitudowe sygnału podniesionego do kwadratu (b). 

Parametry eksperymentu: SDS/N dla sygnału DSSS oraz sygnałów 

harmonicznych 0 dB, częstotliwość nośna sygnału rozproszonego 

fnDS=400 kHz, częstotliwości sygnałów harmonicznych 250 kHz, 

500kHz i 852,5 kHz,  

 

Problem staje się zdecydowanie bardziej złożony, gdy 

w analizowanym paśmie dodatkowo wystąpią sygnały 

wąskopasmowe jak przedstawiono to na rys. 4. Wówczas 

spotęgowanie sygnału powoduje powstanie produktów 

intermodulacji i trudno wskazać „prążek” pochodzący 
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od sygnału DSSS. Przykład wystąpienia zakłóceń 

intermodulacyjnych przedstawia rys. 4. Przy istniejących 

trzech sygnałach sinusoidalnych o częstotliwościach: 

250 kHz, 500 kHz i 852,5 kHz oraz sygnału 

szerokopasmowego o częstotliwości środkowej 400 kHz 

w widmie amplitudowym sygnału podniesionego do 

kwadratu wyróżnić można 10 istotnych prążków, między 

którymi jest ten wywołany sygnałem rozproszonym. 

 

 
 

Rys. 5. Schemat przetwarzania sygnałów z eliminacją zakłóceń 

wąskopasmowych 

 

Wobec powyższego należy wyeliminować 

wąskopasmowe sygnały występujące w analizowanym 

paśmie. Schemat przetwarzania sygnałów z eliminacją 

zakłóceń przedstawia rys. 5.  

 

 
Rys. 6. Widmo amplitudowe sygnału spotęgowanego po eliminacji 

sygnałów wąskopasmowych 

 

Widmo amplitudowe sygnału spotęgowanego 

z zastosowaniem procedur eliminacji sygnałów 

wąskopasmowych przedstawia rys. 6.  

Na stanowisku laboratoryjnym z rys. 1 zweryfikowano 

algorytmy przetwarzania dla potrzeb wykrywania sygnałów 

z bezpośrednim rozpraszaniem widma [3, 4].  

 

5. WYZNACZANIE ODPOWIEDZI IMPULSOWEJ  
    KANAŁU RADIOWEGO  
 

Opisywane stanowisko umożliwia wyznaczanie 

odpowiedzi impulsowej kanału radiowego (CIR ang. 

Channel Impulse Response). Wyznaczanie odpowiedzi 

impulsowej za pomocą sygnału zbliżonego do impulsu 

Diraca w praktyce nie daje oczekiwanych rezultatów. 

Dlatego też do wyznaczania CIR stosowany jest sygnał 

rozproszony widmowo ciągiem pseudoprzypadkowym. 

Istota badania jak to opisano w [5] polega na wyznaczaniu 

korelacji wzajemnej między sygnałem nadanym a sygnałem 

odebranym. Jako sygnał nadawany przyjęto sygnał 

zarejestrowany na wyjściu przetwornika A/C przez czas 

trwania ciągu rozpraszającego przy odbiorniku połączonym 

za pomocą przewodu bezpośrednio z generatorem. W ten 

sposób sygnał wzorcowy uwzględnia charakterystykę 

przenoszenia samego zestawu nadawczo odbiorczego (bez 

uwzględnienia wpływu anten). Po podłączeniu anten 

nadawczej i odbiorczej można wyznaczać korelację 

wzajemną pomiędzy sygnałem nadanym a sygnałem 

odbieranym z uwzględnieniem kanału, w którym sygnał 

dociera do odbiornika. Przykład modułu unormowanej 

funkcji korelacji wzajemnej pomiędzy tymi sygnałami 

)(τR  wyznaczonej w warunkach rzeczywistych (patrz 

rys. 7) przedstawia rys. 8.  

 

 
 

Rys. 7. Zobrazowanie umieszczenia anten w trakcie wyznaczania 

CIR w środowisku rzeczywistym [8] 

 

czas [s]
opóźnienie   τ  [ns] 

 
Rys. 8. Moduł unormowanej funkcji korelacji wzajemnej pomiędzy 

sygnałem nadanym a odebranym w warunkach przedstawionych na 

rys. 7 w czasie obserwacji 1,8 s. 

 

264 ns
1

3

2

 
 
Rys. 9. Przykład modułu unormowanej funkcji korelacji wzajemnej 

pomiędzy sygnałem wzorcowym a sygnałem zarejestrowanym  

 

Antena nadawcza była przesłonięta przez nadbudówkę 

budynku i oddalona od anteny odbiorczej o 7,5 m. Na rys. 8 

widać szereg maksimów funkcji korelacji wzajemnej. 

Maksymalna wartość modułu funkcji korelacji wzajemnej 

jest poprzedzona niewielkim maksimum (nr 1 na rys. 9), 

które wywołane jest silnie tłumionym przez konstrukcję 

nadbudówki sygnałem docierającym bezpośrednio z anteny 

nadawczej do odbiorczej. Najsilniejszy sygnał (maksimum 

nr 2 na rys. 9) dociera jako odbity od ściany dużego budynku 
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odległego od anteny nadawczej o ok. 37 m. Analiza 

maksymalnych wartości modułu funkcji korelacji wskazuje 

na opóźnienie pomiędzy kolejnymi replikami sygnałów 

wynoszące 264 ns, co odpowiada drodze ok. 79,1 m. 

Odległości oszacowane za pomocą strony internetowej 

Google Maps [8] wskazują na dystans 86,2 m (rys. 7). 

Różnica 7,1m odpowiada odległości pomiędzy antenami 

nadawczą i odbiorczą. Powyższy przykład pozwala, w 

oparciu o maksima funkcji korelacji wzajemnej, wyznaczyć 

odpowiedź impulsową kanału. Moduły współczynników 

odpowiedzi impulsowej powyższego kanału przedstawia 

rys. 10.  
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Rys.10. Moduły współczynników odpowiedzi impulsowej kanału 

dla warunków pomiaru z rys. 7  
 

Inne przykłady wyznaczenia odpowiedzi impulsowej 

za pomocą powyższego komputerowego zestawu 

pomiarowego zostały przedstawione w [5, 6, 7].  

 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Opisane komputerowe stanowisko pomiarowe jest 

przykładem uniwersalnego zestawu nadawczo odbiorczego 

umożliwiającego prowadzenie badań naukowych, 

eksperymentów w warunkach laboratoryjnych oraz 

w środowisku rzeczywistym. Prowadzenie badań z użyciem 

wyodrębnionych sygnałów fizycznych (połączenia zestawu 

nadawczego z odbiorczym wyłącznie w oparciu o przewody 

sygnałowe) ułatwia prowadzenie pokazów i analiz dla 

potrzeb kształcenia. Wszystkie urządzenia zestawu 

pomiarowego są połączone siecią wewnętrzną z dostępem do 

Internetu. Pozwala to na zdalne i ciągle prowadzenie badań, 

co zdecydowanie zwiększa dostępność i efektywność 

wykorzystania stanowiska. Przedstawione w artykule 

przykłady wykorzystania stanowiska do szerokopasmowej 

analizy sygnałów, wykrywania sygnałów ukrytych w szumie 

czy też wyznaczania odpowiedzi impulsowej kanału 

stanowią tylko ilustrację jego możliwości. Stanowisko 

cieszy się dużym zainteresowaniem studentów, jako 

platforma do weryfikacji rozwiązań uzyskiwanych na drodze 

symulacji komputerowych.  

 
7. BIBLIOGRAFIA 

 

1. Studański R., Wąs R., Studańska A.: Digital Receiving 

of OQPSK Signals Acquired in Wide Spectrum, 

Proceedings of IEEE Telecommunications and Signal 

Processing (TSP), 34th International Conference,  

Budapeszt, 2011; s. 457-460. 

2. Studański R., Studańska A., Wąs R.; Odbiór sygnałów 

OQPSK w szerokim paśmie, Przegląd Teleko-

munikacyjny nr 6, 2011, s. 608-611.  

3. Katulski R.J., Stefański J., Studański R., Wąs R.: DS 

CDMA Radio Transmissions Detection, Proceedings of 

IEEE International Conference Technologies for 

Homeland Security, Boston, 2008, s. 37. 

4. Studański R., Katulski R., Stefański J., Studańska A., 

Wąs R.: Influence of Narrowband Interferences on DS 

CDMA Signals Detection, Proceedings of the 18
th 

International Conference, Vilnius “Technika”, Wilno, 

September 2008, s. 57-62. 

5. J. Garus, K. M. Noga, R. Studański: Determination of 

radio communication channel respond with help of 

pseudorandom sequence, Elektronika, nr 12, 2015. 

6. Studański R., Noga K. M.: Przykłady odpowiedzi 

impulsowych kanału radiokomunikacyjnego w miejskim 

środowisku propagacyjnym, Przegląd Telekomuni-

kacyjny, Nr 8-9, 2015, s.1414-1418. 

7. Noga K. M., Studański R.: Experimental Investigations 

to Determine the Impulse Response of a Radio-

communication Channel, Zeszyty Naukowe Akademii 

Marynarki Wojennej Nr 4 (203), Gdynia 2015, s. 41-49. 

8. https://www.google.pl/maps. 

 

 

COMPUTER MEASUREMENT STAND FOR WIDEBAND ANALYSIS RADIO 
COMMUNICATION SIGNALS  

 
 

In the paper a measurement site for research and analysis of wideband signals is presented. As a new approach for 

signals analysis there are presented: procedures for simultaneous receiving of signals registered in wideband, detection of 

DSSS signal hidden in noise, determination of impulse response. The stand consists of: set of transmission antennas with 

signal generators, set of receiver antennas with wideband receiver, computer that controls performance of analog to digital 

converter. The computer is equipped with GPU Telsa K20 cards for computing power improvement. What is more, the stand 

has: disk storage of 48 TB capacity, console as an interface to control the stand, digital oscilloscope and vector spectrum 

analyzer. All of the mentioned components are connected by internal network with the Internet access. That allows to conduct 

a remote and continuous research which improves the accessibility to the stand and effectiveness of the stand utilization. The 

possibilities of the stand are studied continuously. The interest about this stand as the platform for verification of simulations 

results in radiocommunication field is huge. 

 

Keywords: digital signal processing, wideband receiving of signals, signals detection, channel impulse response. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono aplikację R-Tech, która 

została zaprojektowana przez autorów jako narzędzie 

wspomagające szacowanie niepewności pomiaru rezystancji 

mierzonej metodą techniczną. W programie zaimplementowano 

algorytm wyznaczania niepewności rezystancji zgodny 

z zaleceniami zawartymi w Przewodniku GUM, czyli na podstawie 

prawa propagacji niepewności. Zaprezentowana aplikacja pozwala 

na przeprowadzenie analizy, która może być wykorzystywana 

zarówno przez inżynierów jak i studentów. 

 
Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, metoda techniczna, pomiar 

rezystancji. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Współczesny rozwój metrologii wymaga od 

inżynierów wiedzy z zakresu szacowania niepewności 

pomiarowej. Dlatego istotne jest praktyczne nauczenie się 
zasad jej wyznaczenia. 

Zrozumienie podstaw teorii niepewności jest ważne, 

ponieważ niepewność pomiarowa stanowi składową 
prezentowanego wyniku pomiaru. Kluczowe jest nie tylko 

przeprowadzenie danego doświadczenia, ale również 
poprawna prezentacja uzyskanej wartości wielkości 

mierzonej (menzurandu) wraz z miarą jakościową - 

niepewnością pomiarową, bo tylko kompletne wyniki mogą 
być ze sobą porównywane. 

Mimo, że minęło ponad 20 lat od wprowadzenia 

dokumentu Guide to the Expression of Uncertainty in 

Measurements [1, 2] (akronim GUM) i Międzynarodowego 

słownika metrologii [3] (VIM ang. Vocabulary International 

Metrology), w których to dokumentach wprowadzono 

odpowiednio metodologię wyznaczania niepewności 

pomiarowej oraz terminologię metrologiczną, to nadal 

inżynierowie mają problemy z wyznaczaniem niepewności 

pomiarowej zwłaszcza gdy dotyczy ona pomiaru 

pośredniego. 

 

2. PROBLEMY ZWIĄZANE Z SZACOWANIEM 

NIEPEWNOSCI POMIARU REZYSTANCJI 

METODĄ TECHNICZNĄ 

 

Pomiar rezystancji metodą techniczną jest pomiarem 

pośrednim, czyli szacując niepewność pomiaru rezystancji 

zgodnie z zaleceniami zawartymi w Przewodniku GUM 

należy wykorzystać funkcję do obliczenia rezystancji. 

Często nastręcza to wielu problemów i, jak pokazuje 

praktyka inżynierska, większość pomiarowców nadal woli 

szacować wartości graniczne błędów i nie może 

przekonać się do teorii niepewności. Dlatego pomocne są 
narzędzia, które ułatwiają te szacunki. Przykładem może być 
aplikacja LabMet [4], która umożliwia wyznaczenie 

niepewności pomiaru napięcia, natężenia prądu, czasu, 

częstotliwości oraz rezystancji. Powstało również 
oprogramowanie sieciowe, które charakteryzuje się podobną 
funkcjonalnością, jednak obliczenia wykonywane są tylko 

dla pomiarów bezpośrednich [5]. Powstają również aplikacje 

wyspecjalizowane umożliwiające przeprowadzenie analizy 

jednej wielkości mierzonej. Przykładem jest narzędzie 

opisane w referacie [6]. Jego autorzy skupili się na 

szacowaniu niepewności pomiaru rezystancji metodą 
bezpośrednią.  
 

3. APLIKACJA R-TECH 

 

Aplikację R-Tech wyposażoną w graficzny interfejs 

użytkownika zaprojektowano w środowisku MATLAB. Do 

tego celu wykorzystano wbudowane narzędzie oferowane 

przez środowisko programistyczne: GUIDE (ang. Graphical 

User Interface Development Environment) [7]. Pozwala ono 

w prosty i szybki sposób zaprojektować wygląd panelu 

aplikacji, jednocześnie generując kod programu 

odpowiadający za podstawową obsługę wykorzystanych 

elementów, takich jak: przyciski, pola tekstowe, rozwijane 

listy. Zadaniem programisty jest odpowiednie uzupełnienie 

wygenerowanych przez środowisko programistyczne 

funkcji, przystosowując je do wykonywania określonych 

zadań. Aplikację napisano w języku programowania 

oferowanym przez środowisko MATLAB, jest to język 

wysokiego poziomu o składni zbliżonej do języka C [7].  

Do utworzenia programu R-Tech wykorzystano 

oprogramowanie firmy MathWorks, ze względu na łatwość 
wykonywania obliczeń matematycznych z wykorzystaniem 

macierzy. 

R-Tech pozwala wyznaczyć niepewność rozszerzoną 
pomiaru rezystancji metodą techniczną uwzględniając 

metodę pomiarową z poprawnie mierzonym: napięciem lub 

natężeniem prądu.  

 

3.1. Metoda pomiaru 

Szacowanie niepewności pomiaru rezystancji metodą 
techniczną przeprowadzono w oparciu o wytyczne 

przedstawione w Przewodniku GUM [1, 2].  
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Funkcję pomiaru rezystancji R opisuje znana zależność: 
 

I

U
R =                            (1) 

gdzie: 

U – zmierzona wartość napięcia [V], 

I – zmierzona wartość natężenia prądu [A]. 

Niepewność złożoną pomiaru rezystancji uc(R), przy 

założeniu braku korelacji między niepewnościami wielkości 

mierzonych, zgodnie z prawem propagacji niepewności 

określa wzór: 
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gdzie: 

c1, c2 – współczynniki wrażliwości, 

u(U) – niepewność pomiaru napięcia U, 

u(I) – niepewność pomiaru natężenia prądu I. 

 

Zarówno niepewności pomiaru napięcia u(U) jak 

i niepewność pomiaru natężenia prądu u(I) wyznaczono 

wykorzystując metodę typu A oraz metodę typu B zgodnie 

z poniższymi zależnościami: 

 

( ) ( ) ( )UuUuUu BA
22 +=                   (3) 

 

( ) ( ) ( )IuIuIu BA
22 +=                  (4) 

 

Niepewność typu A uA(x) jest wyznaczana metodą 
analizy statystycznej z serii pojedynczych obserwacji. 

Przyjmując normalny rozkład wyników została ona 

obliczona jako:  
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gdzie  

n – liczba obserwacji, 

Ui, Ii – kolejne wartości odpowiednio zmierzonego napięcia 

U i natężenia prądu I, 

IU ,  – wartości średnie odpowiednio zmierzonego napięcia 

U i natężenia prądu I. 

Natomiast niepewność typu B szacowana jest na 

podstawie znanej lub założonej funkcji gęstości 

prawdopodobieństwa wyników pomiarów, co wymaga od 

eksperymentatora wiedzy dotyczącej przyrządów, które były 

wykorzystywane w doświadczeniu. Głównym problemem 

w szacowaniu niepewności typu B jest wybór funkcji 

gęstości prawdopodobieństwa. Możliwości jest kilka, 

albowiem może być to między innymi: rozkład normalny, 

trapezowy, trójkątny. 

Najczęściej dla przyrządów pomiarowych 

przyjmuje się, że jest to rozkład prostokątny. Niepewność 
pomiaru wyznaczoną metodą typu B opisuje następująca 

zależność: 
 

( )
3

gr

B xu
∆

=                           (7) 

 

gdzie ∆gr to maksymalny błąd dopuszczalny (błąd graniczny) 

pomiaru wielkości x, czyli w analizowanym w artykule 

przypadku napięcie lub natężenie prądu. 

Wartość maksymalnego błędu dopuszczalnego ∆gr jest 

różnie charakteryzowana w zależności od tego czy wartość 
mierzona jest miernikiem analogowym ∆grA czy cyfrowym 

∆grD. Dla miernika analogowego związana jest z klasą 
miernika następującym wzorem: 

 

zakgrA X
k ⋅=∆

100
                         (8) 

 

gdzie: 

k – klasa przyrządu pomiarowego, 

Xzak – zakres pomiarowy na którym dokonywany jest 

pomiar. 

W przypadku mierników cyfrowych najczęściej jako: 

 

100

zakzm
grD

XbXa ⋅+⋅=∆                          (9) 

 

gdzie: 

a, b – współczynniki procentowe podane przez producenta 

przyrządu pomiarowego dla danego zakresu miernika, 

Xzm – wartość zmierzona. 

Czasami w nocie katalogowej przyrządu błąd 

dyskretyzacji granicznego błędu pomiarowego ∆grD jest 

wyrażony jako wielokrotność m najmniej znaczącej pozycji 

wyświetlacza. W takim przypadku należy ręcznie dokonać 
przeliczenia zgodnie z poniższym wzorem: 

 

zak

roz

X

Xm
b

⋅⋅= 100
                         (10) 

 

gdzie: 

m – współczynnik podany przez producenta, 

Xroz – rozdzielczość z jaką wyświetlany jest wynik pomiaru. 

Po wyznaczeniu niepewności złożonej uc(R) należy 

wyznaczyć niepewność rozszerzoną Up(R) pomiaru 

rezystancji jako: 

 

( ) ( )RukRU cpp ⋅=                   (11) 

 

Najczęściej przyjmuje się współczynnik rozszerzenia kp 

równy 2, dla prawdopodobieństwa rozszerzenia p równego 

95%. 

 

3.2. Interfejs aplikacji 

Projektując interfejs aplikacji zwrócono szczególną 
uwagę na to, aby był on czytelny i łatwy w obsłudze, 

jednocześnie ograniczając możliwość popełnienia błędu. 
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Dlatego dane wprowadzane są do programu za pomocą np.: 

rozwijanych list.  

Aby ułatwić zaznajomienie się z programem osób 

rozpoczynających z nim pracę, to po przyciśnięciu przycisku 

„Info” przedstawiony jest krok po kroku sposób obsługi 

aplikacji. Precyzyjnie opisano tam strukturę pliku z danymi 

pomiarowymi, jakie można wczytać w zakładce „Wyniki 

pomiarów” oraz format danych wprowadzanych za pomocą 
pól tekstowych. 

W celu zwiększenia przejrzystości graficznego 

interfejsu użytkownika zdecydowano się podzielić 
funkcjonalność programu na trzy części poprzez 

zastosowanie przełączalnych zakładek: 

1) dotycząca informacji o przyrządach pomiarowych,  

2) związana z wprowadzaniem zebranych danych, 

3) prezentująca wyników obliczeń. 
Na rysunku 1 przedstawiono wygląd zakładki 

„Parametry przyrządów”. 

 

 
 

Rys. 1. Okno programu przedstawiające zakładkę  
„Parametry przyrządów” 

 

W karcie tej użytkownik wpisuje informacje dotyczące 

mierników wykorzystywanych podczas doświadczenia oraz 

informacje związane z wybraną metodą pomiaru.  

Aplikację R-Tech wyróżnia uwzględnienie błędów 

systematycznych występujących w zależności od wyboru 

metody pomiarowej: z poprawnie mierzonym natężeniem 

prądu bądź poprawnie mierzonym napięciem. W przypadku 

pierwszej metody jej błąd względny δRpmp jest dodatni 

i wynosi: 

x

A

R

R
Rpmp =δ                             (12) 

 

gdzie: RA - rezystancja amperomierza.  

Natomiast w przypadku metody z poprawnie 

mierzonym napięciem (woltomierz o rezystancji 

wewnętrznej RV) jej systematyczny błąd δRpmn jest ujemny 

i opisuje go wzór: 

V
R

R
R x

pmn −≅δ                                (13) 

 

W aplikacji R-Tech wartość rezystancji jest 

korygowana o błąd systematyczny dla każdego pomiaru.  

W celu wyznaczenia niepewności pomiaru rezystancji 

należy określić dokładność przyrządów pomiarowych. 

Parametr ten różnie jest definiowany w zależności od 

rodzaju przyrządu oraz tego, czy przyrząd posiada 

świadectwo wzorcowania. Z tego względu w aplikacji 

R-Tech dokładność amperomierza i woltomierza można 

wprowadzić na trzy sposoby, jako jedną z opcji: „Przyrządy 

analogowe”, „Przyrządy cyfrowe” lub „Świadectwo 

wzorcowania”.  

Jeżeli do pomiaru użyto przyrządów analogowych, to 

należy z rozwijanego menu wybrać ich klasę oraz podać 
zakres pomiarowy. W przypadku mierników cyfrowych 

(rys. 2) w programie należy podać (procentowo) błędy: 

wartości wskazanej oraz zakresu pomiarowego, zgodnie 

z zależnościami (9) i (10). 

 

 
 

Rys. 2. Wygląd grupy „Informacje o przyrządach pomiarowych” 

dla opcji „Przyrządy cyfrowe” 

 

Jeżeli przyrządy były poddane procesowi wzorcowania 

określona jest dla nich niepewność rozszerzona pomiaru oraz 

współczynnik rozszerzenia.  

Wybrać należy również metodę pomiaru, dokonuje się 
tego za pomocą przycisków radiowych. W zależności od 

dokonanego wyboru w tle okna przedstawionego na 

rysunku 1 zmienia się schemat układu pomiarowego 

adekwatnie do wybranej opcji.  

Zakładka „Wyniki pomiarów” związana jest 

z wprowadzaniem danych pomiarowych, jej wygląd 

zamieszczono na rysunku 3.  

 

 
 

Rys. 3. Okno programu prezentujące zakładkę „Wyniki pomiarów” 

 

Podstawowym elementem tego panelu jest tabela. Dane 

można wczytać z pliku zapisanego w formacie 

obsługiwanym przez Microsoft Excel. Informacje na temat 
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struktury pliku z danymi zawarte są zakładce „Info”. Wyniki 

można również uzupełnić ręcznie, w tym celu należy wybrać 
odpowiednią jednostkę oraz określić wartość pomiaru. Aby 

rekord został dodany należy wcisnąć przycisk „Dodaj 

pomiar”. Wówczas tabela z danymi zostanie uaktualniona. 

Zebrane dane można przedstawić w postaci graficznej 

za pomocą przycisku „Rysuj wykres”.  

Aplikacja R-Tech wyposażona została w obsługę 
błędów użytkownika. Wykrywane są niepoprawne formaty 

oraz typ danych, a użytkownik jest o tym informowany 

na bieżąco podczas uzupełniania pola tekstowego.  

 

3.3. Prezentacja wyniku 

Wynik szacowania niepewności pomiaru rezystancji 

przedstawiony jest w ostatniej zakładce „Niepewność 
pomiaru” (rys. 4).  

 

 
 

Rys. 4. Okno programu przedstawiające zakładkę  
„Niepewność pomiaru” 

 

Dostęp do niej możliwy jest po poprawnym 

wprowadzeniu wszystkich danych, w przeciwnym razie 

wyświetlony zostanie stosowny komunikat i wskazane 

miejsce popełnienia błędu przez użytkownika.  

Jako wynik pomiaru prezentowana jest: estymata 

wartości rezystancji (wyznaczona jako wartość średnia 

arytmetyczna rezystancji każdej pary napięcia i natężenia 

prądu) oraz niepewność rozszerzona Up(R). W aktualnej 

wersji aplikacji R-Tech wartość prawdopodobieństwa 

rozszerzenia p oraz współczynnik rozszerzenia kp nie mogą 
być zmieniane przez użytkownika.  

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Aplikacja R-Tech pozwala na szybkie wyznaczenie 

niepewności pomiaru rezystancji metodą techniczną 
uwzględniając błąd wybranej metody pomiarowej. Sposób 

wyznaczania niepewności pomiaru jest zgodny z przyjętymi 

normami i regulacjami. Opracowane oprogramowanie może 

być wykorzystane jako narzędzie wspierające pracę 
inżynierów oraz w celach dydaktycznych. Dzięki 

wykorzystaniu w aplikacji przełączalnych zakładek obsługa 

programu jest szybka i intuicyjna.  

Planowany jest rozwój aplikacji mający na celu 

wzbogacenie jej funkcjonalności m.in. o możliwość zmiany 

przez użytkownika rozkładu błędu granicznego przyrządu, 

prawdopodobieństwa rozszerzenia oraz prezentację budżetu 

niepewności. 
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USING THE APLICATION R-TECH TO DETERMINE UNCERTAINTY  

OF RESISTANCE MEASURED BY TECHNICAL METHOD 

 

The article presents the application of R-Tech, which was designed by the authors as a tool to support estimation 

of measurement uncertainty of resistance measured by the technical method. The program implements the algorithm 

for determining the resistance of uncertainty consistent with recommendations contained in the Guide GUM, which is based 

on the law of propagation of uncertainty. The estimation includes errors of measurement method, which changes its value 

depending on whether the resistance is determined from the measured correctly current or voltage. The paper contains 

a detailed description of the methodology for determining measurement uncertainty presented in the application. 

Also described is the construction of a user interface and a method of use by the user. 

At the design stage of the program every effort to make it intuitive and easy to use. The functionality of this tool 

is divided into 3 groups, and assigned separate tabs. 

Presented application allows the analysis which can be used both by engineers and students. 

 
Keywords: measurement uncertainty, technical method, resistance measurement. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono funkcje i zadania systemu 
dynamicznego pozycjonowania (DP) statku. Omówiono 
zagadnienia sterowania - stabilizacji pozycji i kierunku (kursu 
rzeczywistego statku) przy małej prędkości manewrowania oraz 
modele statku DP. Określono wymagania towarzystw 
klasyfikacyjnych dla statków DP. Przedstawiono wielowarstwową 
strukturę systemu sterowania statkiem DP, gdzie do podstawowych 
problemów należy zaliczyć filtrację sygnałów oraz estymację 
wielkości mierzonych i niemierzonych, dobór metody sterowania i 
regulatora DP oraz alokację sterów i napędów. 

 
Słowa kluczowe: struktura sterowania statku DP, dynamiczne 
pozycjonowanie, modele statku, wymagania statku DP. 

 
1. DYNAMICZNE POZYCJONOWANIE (DP)  

 
1.1. Sterowanie statkiem DP 

W nawigacji morskiej rozróżnia się dwa podstawowe 
sposoby sterowania statkiem: sterowanie po trajektorii i 
dynamiczne pozycjonowanie (DP) [4]. Ze względu na 
rozwój technologii wydobycia kopalin, ropy naftowej z mórz 
i oceanów, morskiej energetyki wiatrowej, prac podwodnych 
itp. występuje coraz większe zainteresowanie badaczy 
zagadnieniami sterowania statkami dynamicznie 
pozycjonowanych obsługujących te instalacje. Sterowanie 
DP ma szczególne zastosowanie dla statków, które bez 
udziału systemów cumowniczych stabilizują pozycję i 
kierunek z określoną dokładnością. Analizując funkcje i 
zadania sterujące, jakie muszą realizować statki DP, 
przyjmuje się, że statek posiada możliwość dynamicznego 
pozycjonowania (DP), jeśli jest w stanie utrzymać określoną 
dokładność pozycji i kierunku (kursu). Obiekty te aby 
realizować te funkcje wyposażone są w specjalizowane 
urządzenia i układy automatyki, pozwalające na sterowania 
ruchem w trzech kierunkach swobody. Ma to szczególne 
zastosowanie przy morskich poszukiwaniach ropy naftowej 
na dużych głębokościach, za pomocą specjalistycznych 
statków wiertniczych. Wykorzystanie systemów DP ma 
również miejsce w sterowaniu skomplikowanymi obiektami 
morskimi, takimi jak: pogłębiarki, statki dostawcze platform 
wiertniczych i wydobywczych, zbiornikowce transportowe, 
statki układające kable i rurociągi na dnie, produktowce, 
wycieczkowe i statki badawcze hydrograficzne. Zadanie 
dynamicznego pozycjonowania może również dotyczyć 
sterowania precyzyjnego np. przy układaniu kabli na dnie 
oraz manewrowania przy małych prędkościach w wąskich 
przejściach, portach itp.  

Zazwyczaj statki te realizują swoje zadania przy 
małych prędkościach. Zasadniczy podział metod sterowania 

statkiem, wiąże się właśnie z uwzględnieniem jego 
prędkości obejmuje sterowanie przy małych oraz przy 
większych prędkościach. Przyjmuje się, że ruch statku 
poniżej 2 m/s [2, 3, 4] odbywa się przy małych prędkościach 
i dotyczy procesów sterowania obejmujących dynamiczne 
pozycjonowanie, gdzie celem jest utrzymywanie stałej 
pozycji geograficznej i kierunku, czyli kąta ustawienia 
dziobu statku względem północy (N) (ang. stationkeeping, 
seakeeping), niezależnie od zakłóceń działających na statek 
(rys. 1). 

 

 
 

Rys. 1. Zadanie dynamicznego pozycjonowania statku 
 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że wraz ze wzrostem 

prędkości pędniki stają się mniej wydajne, a jakość 
dynamicznego pozycjonowania stopniowo będzie się 
zmniejszać [6]. 

Dynamiczne pozycjonowanie stanowi odrębną grupę 
zagadnień w zakresie sterowania statkiem. Sterowanie DP 
obejmuje takie problemy jak: estymacja wykorzystując 
rozszerzoną filtrację Kalmana wartości pomiarowych 
kierunku, pozycji, prędkości oraz przyspieszeń, sterowanie 
wielowymiarowymi układami nieliniowymi, sterowanie 
predykcyjne, alokację pędników, optymalizację zasilania w 
energię i adaptację z modelami odniesienia oraz inne [6, 7]. 
Pozycja statku jest mierzona przez jeden lub większą liczbę 
urządzeń pomiaru pozycji odniesienia, a informację o kursie 
zapewniają żyrokompasy. Różnicę pomiędzy wartością 
zadaną a mierzoną generuje uchyb, a system DP w trybie 
automatycznym działa w celu zminimalizowania tych 
uchybów. Z kolei precyzja dynamicznego pozycjonowania 
wymaga zaawansowanych algorytmów sterowania [12]. 
Zakłada się, że sterowanie odbywa się niezależnie w trzech 
kierunkach swobody ruchu: wzdłużnego (ang. surge), 
poprzecznego (ang. sway) i odchylenia kierunku ustawienia 
dziobu (ang. yaw), nazywane również odchyleniem od kursu 
rzeczywistego statku lub myszkowaniem (rys. 2). 
Sterowanie to ma za zadanie kompensację zakłóceń 
środowiska morskiego takich jak zakłóceń od wiatru, 
falowania oraz prądu morskiego, działających na kadłub 
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poprzez wykorzystanie pędników, sterów strumieniowych 
i urządzeń sterowych statku.  

 

 
 

Rys. 2. Trzy stopnie swobody statku DP 
 
Dokładną definicję systemów DP określają przepisy 

towarzystw klasyfikacyjnych, np. [1], na podstawie rezolucji 
IMO Maritime Safety Committee [7] i w [5].  

 
1.2. Wymagania dla statków DP 

Statki z systemem DP znacznie upraszczają zadania i 
operacje wykonywane na morzu, szczególnie przy 
wydobyciu roby naftowej. Funkcje, jakie realizują te statki, 
są w stanie wyeliminować pracę holowników, a także 
charakteryzują się szybką reaktywnością na zmiany 
warunków pogodowych lub parametrów pracy. Przynosi to 
wszechstronność wykorzystania tego typu statków. Wadą 
systemów DP jest wysoki poziom złożoności rozwiązań i 
tym samym wrażliwość na awarie poszczególnych urządzeń, 
wchodzących w skład systemu DP. Za przykład może 
posłużyć zanik energii elektrycznej, brak napędu, a więc 
awaria steru strumieniowego, awaria urządzeń sterujących 
czy układów automatyki i pomiarowych. Wymagania dla 
systemów dynamicznego pozycjonowania statku określają 
przepisy towarzystw klasyfikacyjnych na podstawie 
Rezolucji IMO Maritime Safety Committee Circular 645 [7]. 
Rezolucja ta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na morzu, 
definiuje zakres procesu pozycjonowania statku i niezbędne 
wymagania. Dotyczą one konstrukcji, wyposażenia, 
eksploatacji, funkcjonowania, obsługi, układów sterowania 
oraz sposobu testowania statków DP, spełniających te 
wymagania. Szczegółowy zakres wymogów opisują przepisy 
towarzystw klasyfikacyjnych ABS, DNV, Lloyds inne 
publikacje [8, 9]. Można przyjąć że podstawowym 
wymaganiem jest zachowanie możliwości wykonywania 
założonych funkcji statku DP, również w wypadku 
wystąpienia losowych zdarzeń awaryjnych i niesprawności 
poszczególnych elementów systemu. W zależności od klasy 
systemu DP, parametrem oceny jest odporność systemu na 
określone pojedyncze niesprawności. Aby podnieść poziom 
bezpieczeństwa pracy i dyspozycyjności systemów DP, 
nowoczesne rozwiązania rozbudowane są o dodatkowe 
urządzenia nadmiarowe. Rezolucja IMO Maritime Safety 
Committee Circular 645 [7] określa wymagania 
bezpieczeństwa i zakres wyposażenia dla trzech typów 
głównych klas nadmiarowych systemów DP. Klasa 1 nie 
wymaga redundancji, podczas gdy klasa 3 wymaga 
najwyższego poziomu zwielokrotnienia urządzeń – 
maksymalnie 3. Redundancja, oznaczająca nadmiarowość 
wybranych systemów, zapewnia dyspozycyjność i 
bezpieczeństwo ruchu statku w utrzymaniu pozycji i 
kierunku. Redundancja zapewnia ciągłość ruchu statku 
nawet w wypadku pojedynczych awarii systemów 
okrętowych takich jak system pędników, zespoły 
prądotwórcze, system dystrybucji energii, system 

komputerowy i określania pozycji. Dla niektórych operacji 
na morzu redundancja nie jest wymagana, np. dla statków 
badawczych, na których chwilowa utrata zdolności DP, nie 
przynosi zagrożenia bezpieczeństwu życia lub uszkodzenia 
sprzętu.  

 
1.3. Modele statku DP 

W zależności od celów sterowania stosowane są 
określone modele statku. Modele statku DP wyznaczające 
charakterystyki statycznych i własności dynamiczne, 
pozwalają na przeprowadzenie szeregu zadań projektowych 
związanych ze sterowaniem. Są to, między innymi, dobór 
struktury układu i algorytmów sterowania. Zadania te są  
niezbędne do określania sterowania pozwalającego na 
utrzymywanie stałej pozycji i kierunku oraz manewrowania 
przy małych prędkościach z określoną dokładnością. 
Ponadto niezbędne jest wyznaczanie ograniczeń sygnałów 
alarmowych, bezpieczeństwa, badanie wpływu zakłóceń (w 
tym zewnętrznych, hydrodynamicznych środowiska 
morskiego) na zachowanie się statku, sposobu sterowania 
napędami oraz doboru urządzeń wykonawczych i 
pomiarowych na jakość sterowania statkiem [11, 12].  

Zakładając że w modelu statku DP, wartości amplitudy 
kołysań, kiwań oraz nurzań, w ruchu w płaszczyźnie 
poziomej, są małe, bliskie zeru to liczbę stopni swobody 

można zredukować do trzech (Rys. 2). Ruch		statku w trzech 
stopniach swobody opisywany jest w układzie 
współrzędnych nieruchomych 0 związanych z układem 
odniesienia na płaszczyźnie (x, y) oraz układem 
współrzędnych 00 powiązywanym z określonym punktem 
kadłuba (x0, y0), poruszającego się statku. Wielkości 
charakteryzujące ruch statku w płaszczyźnie poziomej o 
trzech stopniach swobody zostały przedstawione na Rys 3 
[11]. 
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Rys. 3. Ruch statku DP w płaszczyźnie poziomej, gdzie: U – 
wektor prędkości wypadkowej, δ – wychylenie steru, β – kąt dryfu 

 
Ruch ten opisują zmienne stanu w postaci 

zredukowanych wektorów współrzędnych pozycji i 
orientacji �, związane z ustalonym punktem 
płaszczyzny oraz prędkości kadłuba statku, powiązane z 
określonym punktem tego statku [2, 11]:  

 
�	 � 	 ��, �,ψ�		 i 
 � ��, �, �	                            (1) 
 

gdzie: η – wektor zredukowany współrzędnych liniowych 
i kątowej,
 – wektor zredukowany prędkości liniowych i 
kątowej, x, y odpowiednio to współrzędne pozycji statku w 
układzie 0, ψ - kurs statku względem północy (N), u, v - 
składowa liniowa prędkości: wzdłużna i poprzeczna, r - 
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prędkość kątowa zwrotu statku. Uwzględniając wektory η i 

, to równania (2) i (3) opisują zależności pomiędzy 
poszczególnymi zmiennymi tych wektorów i określa 
macierzowy model statku DP [2, 10, 11]: 
 
�
� + ��
�
 + ��
�
 + ����+�� � 	��
� , 
, �)             (2) 
�� = 	�(	�)	
                                                                        (3) 
 
gdzie: M = MRB + MA to macierz bezwładności inercji, a MRB 
i MA odpowiednio masa statku jako bryły sztywnej oraz 
masy dodane wody towarzyszącej, �(
) - macierz Coriolisa 
dotycząca masy statku i wody towarzyszącej, 
�(
) - macierz tłumienia hydrodynamicznego, �(�) – 
wektor sił i momentów grawitacyjnych -  wypornościowych, 
�� – wektor używany przy balastowaniu statku, �(
� , 
, �) – 
wektor wejść wymuszających i sterujących, 	�(	�) – macierz 
transformacji ruchomego układu współrzędnych 00  
związanych z ustalonym punktem statku do układu 
współrzędnych 0 związanych z ustalonym punktem ziemi. 

 
2. STRUKTURA UKŁADU STEROWANIA DP  

 
System sterowania statkiem DP można sprowadzić do 

wielowarstwowego systemu sterowania statkiem [11] 
(rys.4).  

 

Rys. 4. Wielowarstwowy system sterowania statkiem DP 
 

Odnosząc się do wielowarstwowej struktury sterowania 
statkiem, w systemach DP istotne znaczenie ma warstwa 
sterowania i blok nawigacji (rys. 5). Warstwa kierowania 
statkiem nie bierze udziału w procesie sterowania z tego 
względu, że w większości trybów pracy DP, wszystkie 
pożądane ustawienia punktów zwrotu i parametry nie są 
wyznaczane automatycznie, a określane bezpośrednio przez 
operatora. W związku z tym warstwę kierowania można 
pominąć w systemie kierowania ruchem statku DP. Zgodnie 
z założeniem, sterownie DP odbywa się przy małych 
prędkościach statku i wymaga określenia przez operatora 
punktów zwrotu i parametrów osiągnięcia tych punktów. 
Parametry te, to kursy rzeczywiste, z jakimi statek powinien 
osiągnąć poszczególne punkty zwrotu, prędkości i promienie 
skrętu dochodzenia do kolejnych punktów zwrotu. Na tej 
podstawie można przyjąć zmodyfikowaną strukturę sytemu 
dynamicznego pozycjonowania (rys. 5). W systemie tym 
występują dwie pętle sterowania: pętla otwarta ze 
sprzężeniem wyprzedzającym, gdzie sygnał sprężenia 
generowany jest przez blok modelowania wiatru oraz pętla 
zamkniętego sterowania, gdzie zadane wartości pozycji i 
kursu są porównywane z wartościami estymowanymi. W 
układzie sterowania DP, ze względu na specyficzne zadanie 
utrzymania pozycji z określoną dokładnością, wprowadzono 
szereg dodatkowych bloków. System ten oparty jest na 

adaptacyjnym modelu statku, który zawiera 
hydrodynamiczny opis własności dynamicznych statku i 
umożliwia wyznaczane estymowanych parametrów pozycji 
oraz kursu. Model, uwzględniając zmienne charakterystyki 
współczynników oporów oraz mas towarzyszących statku, 
opisuje ruch i reakcję statku, w zależności od sił i 
momentów działających na kadłub. Zaprojektowany model 
statku jest dostrajany podczas prób morskich, co 
minimalizuje odchylenie modelu od rzeczywistego ruchu 
statku.  

 

Rys. 5. Systemu sterowania DP [11] 
 
W systemie DP urządzenia pomiarowe nie pozwalają 

na bezpośredni pomiar sił i momentów działających na 
kadłub statku, podczas ruchu i działania zakłóceń od wiatru, 
fal i prądów morskich. W systemie sterowania DP, poprzez 
stosowanie filtracji sygnałów - dyskretny rozszerzony filtr 
Kalmana, określa się estymowane wartości prędkości, 
pozycji i kursu dla ruchu w trzech stopniach swobody ruchu 
poziomego: wzdłużnego, poprzecznego i odchylenia od 
kursu rzeczywistego, z wykorzystaniem adaptacyjnego 
modelu statku. Uwzględnienie wielkości możliwych do 
pomiaru: kierunku i prędkości wiatru (falowanie oraz prądy 
morskie nie są mierzone w systemach DP), prędkości 
obrotowej, kąta wychylenia płatów śruby napędów oraz kąta 
obrotu sterów strumieniowych działających na statku, 
pozwala na wprowadzenie modeli sygnałów działających na 
kadłub. Model wiatru określa siły generowane przez wiatr, 
przy uwzględnieniu zmiennych współczynników w funkcji 
mierzonych wartości prędkości i kierunku. Model napędów i 
sterów strumieniowych określa siły i kierunek naporu na 
kadłub, wykorzystując charakterystyki zmian wielkości 
mierzonych prędkości obrotowej i kąta wychylenia płatów 
śruby oraz obrotów (sprzężenie od napędów i sterów 
strumieniowych). Analizując schemat działania systemu DP, 
przedstawiony na Rys. 5, do podstawowych problemów 
należy zaliczyć filtrację sygnałów oraz estymację wielkości 
mierzonych i niemierzonych, dobór metody sterownia i 
regulatora DP oraz alokację sterów i napędów. Ze względu 
na to, że nie wszystkie wielkości pomiarowe są dostępne, 
czyli mierzalne, wówczas ich wartości można estymować na 
podstawie modelu matematycznego, wiążącego wielkości 
estymowane ��(�) i mierzone x(t). Filtracja sygnałów 
pomiarowych i estymacja stanu jest ważnym elementem 
systemu DP. Dynamiczne pozycjonowanie jest realizowane 
przy małych wartościach prędkości wzdłużnej i poprzecznej 
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statku. W związku z tym, pomiar bezpośredni tych prędkości 
nie jest dostępny. Możliwe jest obliczenie estymowanych 
wartości prędkości na podstawie pomiarów pozycji i 
kierunku przez obserwatora stanu. Pomiar pozycji i kierunku 
jest zakłócony ze względu na działanie wiatru, fal i prądów 
morskich, a także przez szumy czujników pomiarowych. 
Zakłócenia można podzielić na wolno-zmienne (LF - low 
frequency), na które nałożone są zakłócenia szybko zmienne 
(WF – wave frequency). Zakłócenia oscylacyjne 
szybkozmienne należy odfiltrować tak, aby nie były 
sygnałem wejściowym w zamkniętym układzie sterowania 
pozycją i kierunkiem. Natomiast odfiltrowane zakłócenia 
wolno-zmienne (o niskiej częstotliwości), związane z 
odchyleniem od pozycji zadanej i kierunku, będą 
kompensowane przez system napędowy – stery 
strumieniowe. Realizuje się to za pomocą filtracji fali (LF i 
WF) pomiaru pozycji i pomiarów pozycji oraz ich estymacji. 
W systemach DP filtrowanie fali i estymacja stanu są 
rozwiązywane za pomocą rozszerzonego filtru Kalmana. 
Główną wadą tego podejścia jest to, że kinematyczne 
równania ruchu muszą być linearyzowane dla 
zdefiniowanego zbioru stałych kątów, określających 
kierunek [3, 10]. W systemach DP koncentruje się sygnały z 
nawigacyjnych urządzeń pomiarowych położenia oraz 
kierunki i porównuje się je z wartościami modelu. W 
przypadku różnic dokonuje się uaktualnień modelu, 
uwzględniając wartości rzeczywiste. Strojenie modelu statku 
następuje w procesie adaptacji i w miarę upływu czasu 
strojenia, niepewność modelu zmniejsza się wraz z procesem 
uczenia się. Dzieje się tak na podstawie pomiarów 
rzeczywistych z czujników zamontowanych na statku. 
Zastosowanie rozszerzonego filtru Kalmana pozwala na 
optymalne, samoadaptujące filtrowanie zakłóceń wysokich 
częstotliwości mierzonych wartości kursu i pozycji, 
optymalne łączenie uzyskanych pomiarów z różnych 
systemów określania pozycji, gdzie oblicza się wariancję dla 
każdego systemu pomiaru pozycji i ustala się wagę tego 
pomiaru (ang. multisensor fusion) [11]. Łączenie pomiarów 
pozycji umożliwia przetwarzanie wielkości mierzonych z 
różnych źródeł pomiarowych, tak aby uzyskać nowe i 
pełniejsze dane pomiarowe, niemożliwe do osiągnięcia z 
pojedynczego źródła informacji. W wypadku utraty 
pomiarów pozycji, system zawiera tryb obliczania pozycji na 
podstawie uprzednio ustalonego położenia. Oznacza to, że 
system pozwala na określenie przybliżonej pozycji bez 
aktualizacji pomiaru.  

 
3. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
Artykuł omawia najważniejsze funkcje i zadania 

systemu dynamicznego pozycjonowania statku. Do zadań 
systemu DP zalicza się: stabilizację pozycji geograficznej i 
kierunku (kursu rzeczywistego statku). Rozpatrywano 

zagadnienia sterowania i modeli statku DP przy małej 
prędkości manewrowania oraz wymagania towarzystw 
klasyfikacyjnych dla tego typu statków. Omówiono 
szczegółowo funkcjonowanie poszczególnych warstw 
struktury systemu sterowania statkiem DP. Do 
najważniejszych problemów poruszanych w sterowaniu 
statkiem DP są: wybór algorytmów i metod sterowania, 
filtrację sygnałów oraz estymację wielkości pomiarowych 
oraz optymalizacja alokacji napędów. 
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STRUCTURE OF CONTROL SYSTEM DYNAMICALLY POSITIONED SHIP 
 

 The article presents the functions and tasks of the system dynamic positioning (DP) of ship. Control problems were 
discussed - to stabilize the position and direction (the ship's course) at low speed maneuverability and also ship models DP. It 
specifies the requirements of classification societies for ships DP. The article discusses the multilayer structure of the ship DP 
control system, where the basic problems include filtering signals and estimation of the size of the measured and 
unmeasured, choice of control methods and monitoring and the allocation of the DP drives. 
 
Keywords: dynamic positioning (DP), control structure of the ship DP, ship models, ship requirements. 
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Abstract:  Subject of this paper is the mathematical model 
estimating the Economical threshold between usage of combustion 
engine traction and electrical traction for new and modernized 
railway passenger communication lines. Currently available models 
do not coincide with the whole complexity of the problem. The 
proposed model was implemented into Matlab and then validated 
on “Pomorska Kolej Metropolitalna” investment time-frame and its 
cost of infrastructure, type of Diesel Multiple Units (DMU) and 
track geometry. The vehicles maintenance levels are taken into 
consideration as well. Usage of the Energy Storage Systems is 
considered. The final result of this analysis is threshold of 
economic efficiency in analyzed period of 30 years for traffic flow 
expressed in value of passenger per hour in rush hours.  
 
Keywords: railway traction, economical threshold, life cycle cost, 
modeling train dynamics. 
 
1. INTRODUCTION  
 

Since joining European Union in 2004 Poland has 
gained opportunities to realize many infrastructural projects 
supported by European funds. One of the biggest 
beneficiaries is the Polish Railways. Dozens of railway lines 
have been built, modernized and electrified. However, a 
great number of lines still has not been adapted to electrical 
traction vehicles, which are found more energy-efficient, 
cleaner, easier to control and able to reach higher speed 
compare to combustion one. 

Nevertheless not always there is the economic base to 
electrify a railway line if the costs of the investment will not 
exceed profits in predefined life cycle. Therefore, in order to 
distribute European funds wisely all planning investments 
should be preceded by a precise economical threshold 
evaluation. 

The economical threshold should determine when it is 
reasonable to use an electrical traction over diesel engine 
traction in predefined or predicted traffic flow given in 
number of the passengers per year as it is illustrated in figure 
1. Cost of construction of the diesel traction line is much 
smaller however with increase of traffic flow one reaches a 
point where electric traction is equalled expensive. Above 
the traffic flow at this point the cost of used energy becomes 
significantly higher and it is reasonable to use electric 
traction. To specify economical threshold, a number of 
factors regarding constant and variable costs have to be 
taken into account. 

Topography and curvature of the analyzed line have to 
be known as well as distribution of the stops. To analyze 
energy consumption the theoretical run has to be simulated. 
Costs of both, line construction or modernization and 
traction vehicle must be known or estimated. The long-term 
maintenance costs have to be taken into consideration as 
well. Therefore, in order to speed up the investment and 
decision-making process a comprehensive model for 
economical threshold estimation has been created. In 
addition the approach has been extended of the Life Cycle 
Cost (LCC) analysis and simulation of the energy storage 
system (ESS) in Electrical Multiple Unit (EMU). 

The model and its implementation in Matlab Simulink 
environment were tested and validated on the “Pomorska 
Kolej Metropolitalna” (PKM) investment. A PKM railway 
line was constructed with no electric traction however in 
investment plan it is assumed that economical threshold will 
be achieved by 2023. The results obtained with model show 
that estimated economical threshold is convergent with the 
used case study. 

Objective of this study is to propose, implement and 
validate one comprehensive model for economical threshold 
estimation with consideration of the factor not included in 
currently used methodology, such as long-term maintenance 
of the traction unit and usage of the energy storage system 
(installed in the car or in the track substations). 

 
2. SURVEY OF RELATED WORKS 

 
Nowadays in the western countries, almost all new 

constructed railways are electrical traction lines. This is due 
to the fact that commonly high speed train lines are planned. 
Such vehicles have to be driven by the electric motors in 
order to reach a required speed. Moreover, electrification of 
railway has been done mostly in the previous century. 
Therefore an issue of economical threshold is not commonly 
discussed. Analysis of benefits of switching to electrical 
traction can be found for example in [1, 2]. 

However, in Polish conditions not all new lines are 
high speed investments. In order to gain European funds 
investor should prove the purposefulness of electric traction 
construction over combustion traction. Therefore an 
economical threshold is taken into account during 
investment planning. 
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One of the most important parts in the threshold 
estimation is the proper model of train dynamics. Relevant 
work can be found in [3]. Life cycle cost analysis (LCC) is 
often performed in a case of estimate all costs of railway 
vehicles. Effectiveness of different means of transport based 
on a LCC is studied e.g. in [4]. 

In the proposed model one can simulate energy stored 
system for breaking energy recovery. Both, ESS installed in 
the electrical multiple units and in the traction substations 
are considered. Energy recovery and storage in the traction 
application are widely discussed in the literature. In [8] 
authors present a method for optimal sizing of 
supercapacitor (SC) energy storage system on the case of 
one traction substation of Riga tram network. In [9] the 
possibility of improving the energy recovered during the 
braking and reduction of power peaks during accelerating of 
railway vehicles with onboard ESS are discussed. Design 
and control of a supercapacitor storage system for traction 
applications are discussed in [10]. In presented model 
supercapacitor calculation are based on [11]. 
 
3. SOLUTION 

 
The estimation is performed over given time period 

related to design life cycle. In figure 2, the estimating 
procedure used in our model is presented. Procedure consists 
of the following steps: 

Firstly, we define the initial conditions that are costs 
related to infrastructure construction, such as costs of the 
centenary lines, the substations and the power lines. Cost of 
the vehicles and ESS are also taken into account. We base on 
project infrastructural expenses and cost of given multiple 
units or, if unknown we can compare costs with similar 
railway investment. 

Secondly, in order to estimate variable costs theoretical 
run simulation on an analyzed line in dynamics sub-model is 
performed. Variable cost include the amount of consumed 
and recovered electrical energy in case of an electrical 
multiple unit and the fuel consumption in case of a DMU. 
Estimated variable cost is related to the current market 
energy prices. In dynamics sub-model factors such as the 
track topography and parameters of the vehicle motors are 
taken into consideration. 

Thirdly, from the results obtained by dynamics 
simulation the LCC analysis can be performed. The analysis 
defines constant cost of car maintenance, which varies with 
train operator timetables. 

Summing up all the costs resulting from the described 
steps and linking them with traffic flow analysis we estimate 
economical threshold of railway line electrification, which is 

the time that the electrification would be cost-effective. The 
economical threshold estimation can be defined in the traffic 
flow of passengers or cargo as well.  

 
3.1. Train dynamics model for the variable costs  
       estimation 

The mathematical model accurate enough for EMU 
dynamics described by the traction force F(v), train 
resistance force W(v) and train resistance depending on track 
geometry G(s) and given in N 
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where: m – mass of the loaded multiply unit (kg), 

k – accelerating mass coefficient. 
 

Dynamics of vehicle breaking are defined by 
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where: tb – initial time of breaking (s),  

vb – initial velocity of breaking (m/s). 
 

The train resistance force W can be described by the 
polynomial (3) commonly used in the Polish conditions and 
defined by “The Railway Institute”. It describes multiply 
unit resistance force dependency on velocity. 
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where: K – coefficient depending on the bearings type 

(K≈6.4), mt – mass of the loaded multiply unit (t), f – 
coefficient related to a type of the section in the unit 
(f≈1.27), M – is a number of the axis in the unit, n – 
number of the sections in the unit. 

 
 
Fig. 2. Procedure of estimating the economical threshold of railway 

line electrification 
 

 
 
Fig. 1. Threshold of economic efficiency between usage of diesel 

and electric traction in function of traffic flow 
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Resistance force resulting from the geometry of the 
track is 
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where: g  – constant of gravity (9.81 m/s2),  

i  – railway gradient including gradients from the 
track curves (in ‰). 

 
The last parameter necessary to perform the simulation 

of the train dynamics is a traction force F(v). To obtain value 
of the force one needs to estimate a traction effort curve that 
presents the effort force in function of the vehicle velocity. 

 
3.2. LCC analysis 

The LCC analysis includes cost of buying the vehicle 
but also maintenance costs of and even scrapping costs [4]. 
To perform the constant cost estimation with a use of LCC 
analysis the service documentation divided into 5 levels of 
vehicle maintenance must be known. Each level describes 
the maintenance objectives in given millage or time of 
operating. In figure 4 the example of maintenance schedule 
for an electrical multiple units Newag 14WE is presented. 

The maintenance levels P1, P2 and P3 describe actions 
that are carried out to make the unit operational. P4 level 
assumes disassembling the most important parts of trains 
such as inverters, auxiliary inverters and engines, in order to 
replace them by new ones. The P5 level determines the full 
modification of the unit, for example by renewing the 
propeller system with use of the new boogies, inverters and 
engines, or by changing all the train comfort systems.  

To perform this analysis in our model we define the 
millage between different types of maintenance levels for 
both types of traction units. Costs of each maintenance level 
are determined as well.  

The next step is to define the number of vehicles 
operating in the line. This number can be obtained from a 
flow traffic study. The number L of train cars needed to 
operate the line is 
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where: P – number of the passengers per hour, 

t  – time of running through all the line (in s),  
C  – vehicle passengers capacity. 

 
4. “PKM” CASE STUDY 
 

We implemented the proposed model in Matlab 
Simulink environment. To validate a model and its 
implementation the case study of “Pomorska Kolej 
Metropolitalna” railway line investment was used. We 
divided implementation into two parts. First one, related to 
the train dynamics was made in Simulink with use of the 
graphical language. Second, with all the costs initialization, 
calculation and result presentation was made in m-file script.  

In order to simulate train dynamics the real gradients of 
the track geometry were applied to dynamics sub-model. In 
addition, calculated traction effort for the rated power of 
764 kW DMU was included. Chosen DMU is similar to the 
PESA 219M DMU which is mainly operating in PKM line.  

To validate the economical threshold estimation model 
the constant cost of infrastructure construction from 
modernization of the E65 Warsaw – Gdańsk railway line 
were taken as initial values. Unit prices of fuel and electrical 
energy were taken from the auctions of railway operators in 
Poland. Purchase, service costs of multiple units and their 
life time were taken from the Life Cycle Cost analysis 
performed in paper [5] and public available documentation 
of the train cars. EMU used in validation was PESA 21WE. 
Variable costs were obtained in dynamics sub-model. Traffic 
flow data were taken from feasibility study for PKM line, 
assuming as the initial variant the most conservative one [6]. 
Estimation was performed over the 30 years long time 
period (life time cycle of EMU) and has shown that the cost 
of diesel traction operation exceeds electric traction 

 
 

Fig. 4. Cycle of servicing the Newag 14WE  

 

 
Fig. 5. Calculated economical threshold for PKM line 

 
 

Fig. 6. Economical thresholds for PKM line with consideration 
of different energy storage systems 
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operational cost at the passengers flow level of 760 
passengers per hour. According to feasibility study that level 
of traffic flow will be achieved about 2020. In figure 5 the 
analyze results are shown. 

The results of the estimation with consideration of the 
energy storage systems are presented in the figure 6. The 
most effective is to install ESS in track substations. In that 
case, economical threshold will be achieved at the 
passengers flow level of 640 passengers per hour. 
Supercapacitor storage device installed in the cars is the least 
effective. Cost of operation will even diesel traction 
operational cost at the level of 900 passengers per hour.  

ESS parameters used in this study are presented in the 
table 1. Results of the recovered energy calculation in case 
of different ESS location are presented as well. Case “I” 
regards ESS located in all the electrical vehicles operating on 
PKM line, in case “II (SubA)” and “II (SubB)” ESS is 
located in substations “Gdańsk Wrzeszcz” (existing) and 
“Gdańsk Osowa” (planned) respectively. 

 
5. CONCLUSION 
 

Calculating economical threshold is complex and 
multidisciplinary task. All the factors regarding constant and 
variable cost have to be considered, such as a dynamics of 
the train or energy prices. Estimation allows predicting when 
it is cost-effective to switch from the diesel to the electric 
traction. In this paper authors proposed complex model for 
this purpose, even extend of LCC analysis and ESS 
simulation. Model and its implementation in Matlab were 
validated on “Pomorska Kolej Metropolitalna” investment. 
Results from dynamics sub-model are almost equal to real 
timetable. PKM board is planning to electrify line by year 
2023 [7]. A threshold calculated in model indicates that is 

profitable about 2020 with traffic flow at level of the 760 
passengers per hour. Costs of operation are average costs 
over the analyzed 30 years long time period. Regarding 
limited amount of information the proposed model is very 
good estimator of economical threshold. 
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MODELOWANIE PROGU EFEKTYWNO ŚCI EKONOMICZNEJ 

ELEKTRYFIKACJI LINII KOLEJOWEJ 
 

W artykule zaproponowano model matematyczny służący do estymowania wartości progu efektywności ekonomicznej 
pomiędzy użyciem trakcji spalinowej a trakcji elektrycznej na modernizowanych lub nowo budowanych pasażerskich liniach 
kolejowych. Obecnie używane modele nie uwzględniają całej złożoności problemu. Przedstawione rozwiązanie zostało 
zaimplementowane w środowisku Matlab, a następnie zweryfikowane w odniesieniu do inwestycji w budowę pt. “Pomorska 
Kolej Metropolitalna”. W modelu uwzględniono czas realizacji i istnienia projektu, koszty proponowanej infrastruktury, 
rodzaj pojazdów spalinowych i elektrycznych oraz kształt i topografię linii kolejowej. Koszty związane z utrzymaniem 
pojazdów (analiza LCC) oraz możliwe zastosowanie superkondensatorowych zasobników energii w pojeździe lub w 
podstacjach trakcyjnych są również uwzględnione w modelu. Końcowym wynikiem przeprowadzonej analizy jest estymacja 
progu efektywności dla założonego czasu istnienia inwestycji wyrażona w potokach pasażerów w godzinach szczytu. 
 
Słowa kluczowe: trakcja kolejowa, próg efektywności ekonomicznej, koszt cyklu trwałości (LCC), modelowanie dynamiki 
ruchu pojazdu. 

Table 1. Result of the supercapacitor storage system calculation  
 

Case I II (SubA) II (SubB) 
Effective supercapacitor 

energy [kWh] 
3.28 9.84 6.56 

Total supercapacitor 
energy [kWh] 

4.38 13.13 8.75 

Recovered energy 
[kWh] 

40.00 120.72 94.21 

Cost [mln PLN] 0.64 1.92 1.28 
Life time [years] 7.14 6.30 6.09 
Economical gain  

[thousand PLN/year] 
84.13 158.70 123.84 
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Streszczenie: W pracy przebadane zostały dwa regulatory 

zastosowane do sterowania ruchem statku wzdłuż zadanej trasy 

przejścia. Obiektem sterowania jest model fizyczny statku o nazwie 

Blue Lady wykorzystywany do szkolenia kapitanów w Ośrodku 

Manewrowania Statkami na jeziorze Silm w Iławie/Kamionce. 

Trasa ruchu statku określana jest zazwyczaj przy użyciu tzw. 

punktów drogi. Poprzez łączenie odcinkami kolejnych punktów 

drogi tworzona jest trajektoria zadana ruchu statku. Wokół każdego 

punktu drogi definiowany jest okrąg akceptacji, który statek musi 

osiągnąć. Kiedy statek wpływa w obszar objęty okręgiem 

akceptacji to wówczas trajektoria zadana przełączana jest na 

odcinek łączący dwa kolejne punkty drogi. Z każdym odcinkiem 

drogi jest powiązania prędkość poruszania się statku. Zadanie 

sterowania polega na jak najdokładniejszym prowadzeniu statku 

wzdłuż zadanej trajektorii. W tym celu przebadane zostały dwa 

regulatory. Pierwszy z nich jest regulatorem stanu (LQG), 

wykorzystującym dyskretny filtr Kalmana do wyznaczania 

niemierzonych zmiennych stanu statku, drugi natomiast opiera się 
na klasycznym regulatorze typu PID. 

 
Słowa kluczowe: utrzymywanie trasy przejścia, LQG, PID, 

sterowanie statkiem. 

 

1. WPROWADZENIE  
 

Wzrost rozmiarów i prędkości poruszania się statków 

a także coraz bardziej niebezpieczny rodzaj przewożonych 

ładunków spowodował, że ustalone zostały marginesy 

bezpieczeństwa na operacje wykonywane w portach i na 

wodach ograniczonych. Wymaga to odpowiedniego 

przeszkolenia załogi oraz przetestowania opracowywanych 

algorytmów sterowania, co realizowane jest na 

specjalistycznych symulatorach komputerowych [12] lub na 

wykonanych w pewnej skali modelach fizycznych, będących 

odwzorowaniem zachowania statków morskich [11, 16].  

Prawie wszystkie konwencjonalne autopiloty 

stosowane na pokładach statków morskich od roku 1980 

zostały zaprojektowane do sterowania statkiem na kursie. 

Wykorzystując bezpośrednią informację otrzymywaną 
z żyrokompasu, taki autopilot jest w stanie sterować statkiem 

na z góry określonym kursie. Jednakże, problem nawigacji 

statkiem polega na jego ruchu wzdłuż zadanego odcinka 

trajektorii łączącego dwa kolejne punkty drogi. Statek 

wyposażony w autopilot do sterowania na kursie może 

zostać wykorzystany do sterowania wzdłuż zadanej 

trajektorii, jednak w takim przypadku w związku 

z działaniem wiatru lub prądów morskich pojawia się duża 

odchyłka poprzeczna od trajektorii zadanej. Korzystając 

z dodatkowych urządzeń pomiarowych instalowanych na 

pokładzie statku, takich jak globalny system pozycjonowania 

(GPS), możliwe jest zaprojektowanie systemu sterowania 

ruchem statku wzdłuż zadanej trajektorii, z pewną 
dokładnością. Jest to szczególnie konieczne wówczas, gdy 

statek musi przepłynąć przez wąskie tory wodne. 

Analizowanie układów sterowania statkiem wzdłuż 
zadanych torów wodnych rozpoczęło się w latach 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W zasadzie, to można 

łatwo uzyskać układ do sterowania statkiem wzdłuż 
zadanego toru wodnego z konwencjonalnego autopilota do 

sterowania na kursie, poprzez wykorzystanie informacji 

z układu pozycjonowania [1]. Jednakże, lepszą jakość 
uzyskuje się poprzez rozważenie systemu jako całości 

obejmującego statek, środowisko odziaływujące na statek 

oraz regulator, to znaczy że wszystkie istotne zmienne stanu 

zostaną włączone do syntezy sterowania. Cały taki układ 

może zostać rozważony poprzez zastosowanie technik 

określanych mianem „analitycznych strategii sterowania”, 

takich jak sterowanie samonastrajające [10], LQG [2, 9, 14], 

adaptacyjne [4] oraz H∞ [13].  

Wspólną cechą wszystkich powyższych, analitycznych 

strategii sterowania jest ich zależność od wiarygodności 

modelu matematycznego opisującego manewrową dynamikę 
statku. Dodatkowo, często jest konieczna linearyzacja 

modelu statku w celu zastosowania powyższych 

analitycznych strategii sterowania. 

Celem uniknięcia powyższych trudności, związanych 

z posiadaniem dokładnego modelu matematycznego 

dynamiki statku rozwijane były również inne strategie 

sterowania, obejmujące wykorzystanie teorii zbiorów 

rozmytych [8, 18, 19] i sztucznych sieci neuronowych [20].   

 

2. SFORMUŁOWANIE  PROBLEMU  STEROWANIA 

 

Ruch statku płynącego po powierzchni wody 

opisywany jest w trzech stopniach swobody. Do jego opisu 

stosowane są dwa układy współrzędnych (Rys. 1), pierwszy 

z nich jest układem współrzędnych nieruchomych (XN, YN), 

powiązanych z mapą akwenu, gdzie oś XN wskazuje 

kierunek północny, natomiast oś YN kierunek wschodni. 

Drugi układ współrzędnych (XB, YB) jest powiązany 

z poruszającym się statkiem, którego początek znajduje się 
na linii wody w punkcie zgodnym z położeniem środka 

ciężkości statku.. Zmienne stanu x opisujące ruch statku są 
zebrane w dwóch wektorach [6]: η  = [x, y, ψ]

T
 oraz ν = [u, 

v, r] 
T
. Składowe pierwszego wektora składowego η , 

zdefiniowane są w nieruchomym układzie współrzędnych 

odniesienia (XN, YN), natomiast drugiego ν w ruchomym 
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układzie odniesienia (XB, YB). Cały wektor stanu ruchu statku 

ma postać 

 x = [η ν]
 T

  =  [x, y, ψ, u, v, r]
T
. (1) 

Wektor prędkości η& , zdefiniowany w nieruchomym 

układzie współrzędnych odniesienia jest powiązany 

z wektorem prędkości ν, wyznaczanym w ruchomym 

układzie współrzędnych odniesienia, przy użyciu poniższej 

zależności kinematycznej  

 νRη )(ψ=&  (2) 

gdzie R(ψ) jest macierzą rotacji dla trzech stopni swobody, 

wyznaczaną ze wzoru 

 















 −
=

100

0cossin

0sincos

)( ψψ
ψψ

ψR  (3) 

 
 
Rys. 1. Wielkości opisujące ruch statku w płaszczyźnie 

horyzontalnej, (XN, YN) - nieruchomy układ współrzędnych,  

(XB, YB) - ruchomy układ współrzędnych, (x, y) - współrzędne 

położenia, ψ  - kurs statku,  u - prędkość wzdłużna, 

v - prędkość poprzeczna, r - prędkość kątowa, U – prędkość 
wypadkowa, δ - wychylenie płetwy sterowej, β - znos statku 

 

Idealna zadana trasa przejścia będzie składała się 
z pewnej liczby odcinków (N) i dla każdego z nich zostanie 

przypisana pewna zadana prędkość poruszania się statku uzk 

(Rys. 2). Prędkość zadana uzk będzie stała na całym odcinku 

trajektorii zadanej k, ale może zmieniać się wraz ze zmianą 
odcinka. Kurs ψk wynikający z zadanego odcinka trajektorii 

jest kątem prawoskrętnym, wyznaczanym względem osi XN 

 ψk = atan2(yk+1 − yk, xk+1 − xk ) (4) 

Wokół każdego punktu drogi (xk, yk) definiowany jest okrąg 

o promieniu Rk. Kiedy pozycja statku (x, y) spełnia w chwili 

czasu t warunek  

 2
1

2
1

2
1 )]([)]([ +++ ≤−+− kkk Rtyytxx  (5) 

to powinno nastąpić przełączenie trajektorii zadanej  na 

kolejny odcinek drogi. 

 W celu łatwego wyznaczania odchyłek położenia statku 

względem realizowanego odcinka trajektorii zadanej 

wprowadzony został trzeci układ współrzędnych odniesienia 

(XR, YR). Początek tego układu odniesienia znajduje się 
w punkcie początkowym realizowanego odcinka trajektorii 

zadanej (xk, yk), natomiast oś XR  pokrywa się z tym 

odcinkiem, którego drugi koniec znajduje się w punkcie 

(xk+1, yk+1).  

 

 
 

Rys. 2. Zadana trajektoria ruchu statku, wraz ze zdefiniowanymi 

układami współrzędnych odniesienia  

 

 Problem sterowania polega na znalezieniu takiego 

algorytmu, który pozwoli na poruszanie się statkiem 

w sposób zbliżony do idealnej zadanej trasy przejścia 

(rys. 2). Sygnał sterowania będzie dwuelementowym 

wektorem o postaci 

 sz(t) = [δz(t)  nz(t)]
T
  (6) 

gdzie δz(t) jest zadanym wychyleniem płetwy sterowej, natomiast 

nz(t) jest zadaną prędkością obrotową śruby napędowej. 

 

3. MODEL MATEMATYCZNY DYNAMIKI STATKU  

 

Obiektem sterowania jest wykonany w skali 1:24 

model fizyczny tankowca nazywany Blue Lady. 

Najważniejsze parametry tego modelu zostały zebrane 

w tablicy 1.  

 
Tablica 1. Podstawowe parametry statku treningowego Blue Lady  

Długość całkowita LOA = 13.78 (m) 

Szerokość  B =      2.38 (m) 

Średnie zanurzenie (pełne załadowanie) Td =     0.86 (m) 

Wyporność (pełne załadowanie) ∆ =    22.83 (m3) 

Położenie środka ciężkości  
Gx  =  0.00 (m) 
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Model matematyczny zbiornikowca opracowany przez 

Witolda Gierusza uwzględnia wszystkie zainstalowanych na 

nim pędniki [7]. Model ten obejmuje dynamikę kadłuba, 

napędu głównego składającego się z pojedynczej śruby 

nastawnej, steru płetwowego, dwóch poprzecznych 

tunelowych sterów strumieniowych: dziobowego i rufowego 

oraz dwóch obrotowych sterów strumieniowych: na dziobie 

i na rufie. Uwzględnia również wpływ zakłóceń pochodzenia 

wiatrowego. Ponadto odwzorowuje zachowanie się 
zbiornikowca w pełnym zakresie prędkości przy dwóch 

stanach załadowania: pod balastem i przy pełnym 

załadowaniu.  

W ogólnej postaci model matematyczny dynamiki 

statku opisany jest w następujący sposób 

 τννDννCνM =++ )()(&   (7) 

Macierz M zawiera parametry bezwładności bryły sztywnej 

jego wymiary, wagę, rozkład masy, objętość, itd. oraz 

współczynniki masy dodanej 
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Macierz sił dośrodkowych i Coriolisa C zawiera 

współczynniki hydrodynamiczne powiązane z cieczą, 
w której porusza się statek.  
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gdzie rYvYvrxmc rvG && −−+= )(31 .  

 

Macierz tłumienia D jest powiązana z hydrodynamicznymi 

siłami tłumiącymi i umożliwia określenie 

hydrodynamicznych sił tłumiących dla dużych prędkości.  
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gdzie ||)( ||11 uXd uu=v , 

||||||)( ||||||22 rYvYuYd vrvvvu ++=v , 

( ) |||||| ||||||23 rYvYuYd rrrvru
++=v , 

( ) |||||| ||||||32 rNvNuNd vrvvvu ++=v ,

( ) |||||| ||||||33 rNvNuNd rrrvru ++=v . 

W tablicy 2 zebrane zostały wszystkie parametry związane 

z modelem matematycznym dynamiki statku Blue Lady, 

opisanym wzorem 7.  

 

4. SYNTEZA UKŁADU STEROWANIA 

 

Realizacja, wcześniej zdefiniowanego problemu sterowania, 

wykonana została w układzie pokazanym na rysunku 3. 

Bloki obsługujące wykonanie problemu sterowania objęte 

zostały linią przerywaną. Sygnały zadane dla śruby napędu 

głównego (nz) i maszyny sterowej (δz) wyznaczane są przez 

dwa oddzielne regulatory: prędkości i trajektorii.  

Tablica 2. Parametry złożonego modelu matematycznego statku 

treningowego Blue Lady  

Lp Zmienna Wartość Lp Zmienna Wartość 

1. m 22 934.4 11. 
vrY ||  29 634.8 

2. Iz 436 830.2 12. 
ruY ||  −7 841.9 

3. 
uX &  −730.5 13. 

rvY ||  −18 521.8 

4. 
vY &  −18 961.8 14. 

rrY ||  −12 502.0 

5. 
rY
&
 −183 519.1 15. 

vuN ||  0.0 

6. 
vN &  0.0 16. 

vvN ||  0.0 

7. 
rN &  0.0 17. 

vrN ||  −40 007.0 

8. 
uuX ||  193.9 18. 

ruN ||  55 614.0 

9. 
vuY ||  2 350.9 19. 

rvN ||  12 502.0 

10. 
vvY ||  6 859.9 20. 

rrN ||  843 900.0 

 

Problem sterowania, zapisany w trajektorii zadanej 

(Rys. 2) jest analizowany w układzie nadrzędnym, który 

wyznacza wartości zadane prędkości wzdłużnej uz i kursu 

statku ψz dla regulatorów składowych oraz odchyłkę boczną 
(ey) od realizowanego odcinka trajektorii zadanej. Sygnał 

wyjściowy statku y składa z wektora η. W celu wyznaczenia 

pełnego wektora stanu ruchu statku (1), zastosowany został 

dyskretny filtr Kalmana.  

 

 
 

Rys. 3. Schemat blokowy układu sterowania  

 

Na potrzeby syntezy regulatorów trajektorii 

i prędkości, dynamika statku opisana wzorem (7) została 

uproszczona, przy założeniu stałej prędkości wzdłużnej 

statku u = u0 ≈ constant, i małych wartości prędkości v i r. 

Pozwoliło to na zlinearyzowanie nieliniowej macierzy D 

opisana wzorem (9), do następującej postaci 
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Po linearyzacji równania (6), dynamika wzdłużna jest 

oddzielana przy założeniu symetrii wzdłużnej statku. Siła 

wzdłużna jest zależna od prędkości obrotowej śruby napędu 

głównego n i została zlinearyzowana do postaci τX = Xnn. 

Siły działające na kadłub statku są zazwyczaj liniowo 

zależne od wychylenia płetwy sterowej δ, stosownie do 

zależności τY = −Yδδ  oraz  τN  = −Nδδ. W wyniku tego 
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uzyskiwany model manewrowy składa się z wyłączonej 

dynamiki wzdłużnej statku 

nXrYmxvrYmuXuXm nrGvuu =−−−−−− 2)()()( &&&
&  (12) 

oraz dynamiki kątowo−poprzecznej, będącej modelem 

Davidsona i Schiffa [5] uzyskiwanego na podstawie 

linearyzacji równania (7)  

 δBννM =+ 1011 )(uN&   (13) 

gdzie  ν1 =[v  r]
T
 jest wektorem stanu, δ  jest wychyleniem 

płetwy sterowej, natomiast macierze M1, N(u0) oraz B 

w równaniu (13) definiowane są następująco [6] 

 








−−
−−

=
rzvG

rGv

NINmx

YmxYm

&&

&&

1M   (14) 

 








−+−−+−
−+−−

=
00

0
0

)()(

)(
)(

uYmxNuYXN

uXmYY
u

rGrvuv

urv

&&&

&N   (15) 

 








−
−

=
δ

δ

N

Y
B   (16) 

Po przekształceniu równania (13) uzyskuje się 

 δ1111 BνAν +=&   (17) 

gdzie macierze A1 i B1 są zdefiniowane następująco 
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Tablica 3. Wartości parametrów uproszczonego modelu 

matematycznego Blue Lady ( 0u  = 0.5 [m/s]) 

Lp Zmienna Wartość Lp Zmienna Wartość 

1. 
uX  −97.2 5. 

rN  −27 910.80 

2. 
vY  −1 192.9 6. δY  −115.50 

3. 
rY  3 970.1 7. δN  471.70 

4. 
vN  196.2 8. Xn 1.96 

 

4.1. Regulator trajektorii LQG 

W celu zaprojektowania regulatora trajektorii, 

dogodnie jest zapisać równania kinematyczne ruchu statku 

(1) w postaci [9]: 

 ψψ sincos vux −=&   (20) 

 ψψ cossin vuy +=&   (21) 

 r=ψ&   (22) 

Powyższe równania są nieliniowe i zależą od wartości 

stanów u, v oraz ψ. Jednakże mogą zostać wyprowadzone 

liniowe aproksymacje tych równań, przy założeniu że układ 

współrzędnych nieruchomych będzie obracany w taki 

sposób, że kurs zadany ψz będzie równy zero (ψz = 0). 

W związku z tym, sterowanie statkiem wzdłuż zadanej 

trajektorii będzie realizowane w układzie współrzędnych 

(XR, YR) powiązanych z realizowanym odcinkiem trajektorii. 

Stąd, kurs statku ψr
 będzie miał małą wartość w trakcie 

sterowania wzdłuż zadanej trajektorii, wobec tego można 

przyjąć, że 

 rr ψψ ≈sin        1cos =rψ   (23) 

Po dokonaniu założenia (u ≈ U) równania kinematyczne 

ruchu statku redukują się do zbioru równań liniowych 

 x
r dUx +=&   (24) 

 y
rr

dvUy ++= ψ&   (25) 

 rr =ψ&   (26) 

W równaniach powyższych wprowadzone zostały dwa 

dodatkowe elementy (dx, dy), opisujące błędy związane 

linearyzacją i znosem powodowanym przez zakłócenia 

środowiskowe. W równaniu (25) y
r
 jest odchyłką boczną 

statku od trajektorii zadanej, wyznaczaną ze wzoru  

 y
r
 = ey = (x – xk)sinψk – (y – yk)cosψk  (27) 

i bardzo silnie zależy od zmian prędkości wzdłużnej U. 

Zadaniem regulatora trajektorii jest sterowanie ruchem 

statku wzdłuż zadanego odcinka trajektorii, o współrzędnych 

końców (xk, yk) i (xk+1, yk+1) przy minimalizacji kursu ψr
 oraz 

bocznej odchyłki położenia statku od tego odcinka y
r
. Kurs 

zadany wynikający z zadanego odcinka trajektorii 

wyznaczany jest ze wzoru (4) i będzie zmieniany po 

osiągnięciu nowego punktu drogi. W regulatorze trajektorii, 

poprzez sprzężenie, na jego wejście wprowadzona zostanie 

całka z odchyłki bocznej statku od trajektorii zadanej y
r
, stąd 

pojawia się nowy stan w obiekcie 

 rr
I yy =&   (28) 

Projektowany regulator trajektorii nie będzie sterował 

prędkością wzdłużną statku, dlatego też w dalszej analizie 

można pominąć równanie (24). Na podstawie równań (17), 

(25), (26) i (28) można zapisać równania dynamiczne 

uproszczonego modelu matematycznego procesu do syntezy 

regulatora trajektorii 
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Zmienne sterowane ψr
  oraz y

r
 są wyznaczane następująco 
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gdzie ψr
 = ψ − ψk, natomiast ψ jest kursem statku, ψk  jest 

kursem wynikającym z realizowanego odcinka trajektorii. 

Projektowany regulator trajektorii ruchu statku będzie 

regulatorem stanu o postaci 

 r
I

r
kz ykykkrkvk 54321 )( −−−−−−= ψψδ   (31) 

Niemierzone prędkości v i r będą estymowane przez 

dyskretny filtr Kalmana. 

Parametry regulatora trajektorii wyznaczone zostały 

metodą lokowania biegunów, na podstawie 

zlinearyzowanego procesu dla stałej prędkości wzdłużnej 

u0 = 0.5 (m/s). Uzyskane wartości wzmocnień regulatora 

trajektorii zebrane zostały w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Wyznaczone wartości wzmocnień regulatora trajektorii 

k1 k2 k3 k4 k5 Regulator 

trajektorii 
10.67 19.92 1.60 2.1215 0.01 

 

4.2. Regulator trajektorii PDPI 

Kolejny badany regulator trajektorii został złożony z 

dwóch równolegle połączonych regulatorów składowych. 

Pierwszym z nich jest regulator kursu PD, służący do 

minimalizacji uchybu kursu, natomiast drugim jest regulator 

PI służący do minimalizacji odchyłki bocznej od zadanego 

odcinka trajektorii odniesienia.  

 r
I

r
DPPIPDz ykykrKeKuu 54 +++=+= ψψδ  (32) 

gdzie )()()( ttte z ψψψ −= .ψz jest kursem zadanym (4), ψ 

jest pomierzonym kursem statku, natomiast rψ jest pochodną 

uchybu kursu ψψ er &= .  

 Parametry regulatora PI służącego do minimalizacji 

odchyłki bocznej zostały zaczerpnięte z wyznaczonego 

wcześniej regulatora trajektorii LQG (31). Natomiast do 

wyznaczenia parametry regulatora kursu (KP, KD) 

zastosowany został model Nomoto [15], uzyskanego na 

podstawie zlinearyzowanego modelu dynamiki statku 

Davidsona i Schiffa opisanego wzorem (13), po 

wyeliminowaniu z tych równań prędkości poprzecznej v. 

 
)1)(1(

)1(

)(
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+

=
sTsT

sTK

s

sr

δ
  (33) 

gdzie K jest wzmocnieniem statycznym predkości kątowej, 

T1, T2 oraz T3 są stałymi czasowymi, r jest prędkością 
katową statku ψ&=r . Parametry transmitancji (33) odnoszą 

się do współczynników hydrodynamicznych zgodnie 

z następujacymi zależnościami 
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gdzie współczynniki mij, nij oraz bi (i=1,2; j=1,2) są 
współczynnikami macierzy M1, N i B (14)−(16), natomiast 

|M|, |N| są wyznacznikami odpowiednio macierzy M i N. 

 Identyfikacja parametrów modelu Nomoto na 

podstawie morskich prób manewrowych wykazała, że 

wartości parametrów T2 i T3 w równaniu (33) niewiele różnią 
się od siebie [6]. Pozwala to na dalsze uproszczenia 

transmitancji (33), po których uzyskuje się model Nomoto 

pierwszego rzędu o postaci   

 
1)(

)(

+
=

sT

K

s

sr

δ
  (39) 

gdzie T = T1+T2−T3  jest efektywną stałą czasową prędkości 

kątowej. Ponieważ prędkość kątowa jest pochodną kąta 

kursu statku r=ψ&  to powyższy model może zostać 

zapisany w dziedzinie czasowej następująco 

 δψψ KT =+ &&&   (40) 

Parametry liniowego regulatora PD mogą zostać łatwo 

wyznaczone metodą lokowania biegunów na podstawie 

modelu Nomoto (39), szczegóły przekształceń można 

znaleźć w pracy [6], gdzie 

 
K

T
K n

P

2ω
=   (41) 

 
k

T
K n

D

12 −
=

ζω
  (42) 

W równaniach (41) i (42) częstotliwość drgań własnych 

wyznaczana jest na podstawie poniższej zależności 

 

24421
242 +−+−

=
ζζζ

ωω b
n   (43) 

gdzie ωb jest szerokością pasma, natomiast ζ  jest 

względnym współczynnikiem tłumienia projektowanego 

układu sterowania. 

 Na podstawie częstotliwościowej charakterystyki 

amplitudowej modelu Nomoto wyznaczona została 

szerokość pasma, jako częstotliwość graniczną ωb przyjęto 

wartość przy której charakterystyka ta osiąga wartość –3 dB 

(ωb = 0.0247). Do dalszych obliczeń przyjęto współczynnik 

tłumienia ζ = 0.83. Na podstawie wzorów (41) i (42) 

wyznaczone zostały wartości wzmocnień składowego 

regulatora kursu, które znajdują się w tablicy 5. 

 
Tablica 5. Wyznaczone wartości wzmocnień regulatora PDPI 

KP KD k4 k5 Regulator 

trajektorii 
1.95 92.5 2.1215 0.01 
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4.3. Regulator prędkości 

Synteza regulatora prędkości przeprowadzona została 

w oparciu o równanie (12), opisujące dynamikę w torze 

wzdłużnym. Po usunięciu z tego równania składowych 

nieliniowych, przyjmuje ono postać 

 nXuXuXm nuu =−− &
& )(   (44) 

Uzyskany został prosty model typu inercja I rzędu, w którym 

zmienną wejściową jest prędkość obrotowa śruby napędowej 

n, natomiast wyjściem jest prędkość wzdłużna statku u. 

Układy regulacji z tego typu obiektami są układami typu 

zero i do sterowania takim obiektem wystarczy zastosowanie 

regulatora typu PI o postaci [3] 

 uIuuPuzz KeKufn ξ++= )(   (45) 

gdzie  

 uu e=ξ&   (46) 

We wzorach (45) i (46) uz  jest prędkością zadaną, eu jest 

uchybem prędkości (eu = uz – u), KPu > KIu > 0.  

 Charakterystyka f(uz) przedstawia wyznaczoną 
eksperymentalnie zależność w stanie ustalonym, pomiędzy 

zadaną prędkością obrotową śruby n, a ustaloną prędkością 
wzdłużną statku u, i opisana jest wzorem  

 bauuf zz +=)(   (47) 

gdzie a = 292.0, b = 84.8. 

 Obliczenie parametrów regulatora opisanego wzorem 

(45), wykonane zostało metodą lokowania biegunów. 

Wyznaczone parametry regulatora prędkości znajdują się 
w tablicy 6. 

 
Tablica 6. Wyznaczone wartości wzmocnień regulatora prędkości 

KPu KIu 
Regulator prędkości 

500.0 0.01 

 

4.4. Filtr Kalmana 

Współrzędne pozycji statku (x, y) są mierzone przez 

układ różnicowego systemu globalnego pozycjonowania 

(DGPS), natomiast kurs statku (ψ) jest mierzony przez 

żyrokompas. Te trzy zmienne stanu ruchu statku zebrane są 
w wektorze η=[x, y, ψ]

T
. Trzy pozostałe zmienne stanu, 

zebrane w wektorze ν=[u, v, r]
T
 nie są mierzone i muszą być 

estymowane. Wektor prędkości ν wyrażony w ruchomym 

układzie współrzędnych odniesienia {XB, YB}, może zostać 
wyznaczony na podstawie prędkości (ux, vy, r) określonych 

w nieruchomym układzie odniesienia (XN, YN),  przy użyciu 

następującej zależności  
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  (48) 

gdzie ux = dx/dt, vy = dy/dt, r = dψ/dt.  

 Prędkości  (ux, vy, r) były wyznaczane przy użyciu 

stacjonarnego, dyskretnego filtru Kalmana na podstawie 

pomierzonego wektora y =η=[x, y, ψ]
T
. Każda z tych 

prędkości określana była w oddzielnym torze estymacji. 

Wzmocnienia filtru Kalmana wyznaczone zostały przy 

użyciu funkcji lqr znajdującej się w bibliotece Matlaba i były 

identyczne w każdym torze estymacji.  

 







=

36869.0

07945.0
L   (49) 

 Szczegóły związane z zastosowaniem, dyskretnego 

filtru Kalmana do estymacji niemierzonych prędkości dla 

statku treningowego Blue Lady można znaleźć w pracy [17].  

 

4. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

 

W celu sprawdzenia poprawności zaprojektowanego 

układu sterowania, przeprowadzone zostały zarówno 

badania symulacyjne jak i badania eksperymentalne. 

Badania eksperymentalne przeprowadzone zostały na statku 

treningowym Blue Lady w Ośrodku Manewrowania 

Statkami na jeziorze Silm w Iławie/Kamionce. Statek 

znajdował się w stanie pełnego załadowania. W czasie badań 
prędkość wiatru nie przekraczała 4 m/s. Wykonana została 

próba przepłynięcia statku wzdłuż trajektorii zadanej 

składającej się z trzech odcinków. Przykładowa, 

zarejetrowana trasa przejścia znajduje się na rysunku 4. 

Prędkość wzdłużna stabilizowana była na jednej, stałej 

prędkości 0.8 m/s.  

Ocena jakości pracy układów sterowania z badanymi 

regulatorami trajektorii LQG i PDPI dokonana została przy 

użyciu całkowych wskaźników jakości wyznaczanych dla 

prędkości poprzecznej (vE), prędkości kątowej (rE), uchybu 

kursu (ψE), odchyłki poprzecznej statku od trajektorii 

zadanej (eyE) oraz zadanego wychylenia płetwy sterowej 

(δE). Wskaźniki te rozważone zostały w ich dyskretnej 

formie jako: 

 ∑
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 Wskaźnik opisany wzorem (52) wyznaczany był na 

podstawie zadanego wychylenia płetwy sterowej, gdyż w 

układzie rzeczywistym podczas prowadzenia badań 
eksperymentalnych nie było możliwości pomiaru 

rzeczywistego położenia płetwy sterowej. 

 Wielkości, które posłużyły do oceny jakości regulacji 

pokazane zostały na rysunku 5. Na podstawie tych wielkości 

wyznaczone zostały dyskretne wskaźniki jakości, które 

zawarte zostały w tabeli 7. Analizując uzyskane wyniki 

łatwo stwierdzić, że w obydwu przypadkach uzyskano 

podobną jakość sterowania, przy czym zwraca uwagę, że 

mniejsza aktywność działania płetwy sterowej uzyskiwana 

jest po zastosowaniu regulatora PDPI.  

 
Tablica 7. Wyznaczone wskaźniki jakości (49)- (51). 

 
Ev  Er  Eψ  yEe  Eδ  

LQG 0.0929 0.3853 13.3536 3.7842 11.4962 

PDPI 0.0887 0.3859 14.0526 3.9659 10.4993 
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5. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

 W pracy przedstawiony został problem związany 

z syntezą regulatora trajektorii. Do stabilizacji położenia 

statku względem trajektorii zadanej, przebadane zostały dwa 

regulatory LQG i PDPI. W obydwu przypadkach wielkością 
sterującą był kąt wychylenia płetwy sterowej. W analizie  

rozpatrzony został przypadek stabilizacji położenia statku na 

trajektorii zadanej przy nie zmieniającej się prędkości 

zadanej ruchu statku. Badania eksperymentalne 

przeprowadzone zostały na modelu fizycznym zbiornikowca 

na jeziorze Silm w Iławie/Kamionce. Uzyskane wyniki 

pozwalają stwierdzić, że w obydwu przypadkach uzyskana 

została podobna jakość sterowania.  
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Rys. 4. Przykładowa, zarejestrowana trasa przejścia z badanym układem sterowania  z regulatorem trajektorii PDPI 
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 Rys. 5. Porównanie charakterystycznych wielkości związanych z jakością pracy badanych regulatorów trajektorii, (LQG– linia ciągła, 

PDPI – linia przerywana), ve – estymowana prędkość poprzeczna, re – estymowana prędkość kątowa, eψ – uchyb kursu, ey – odchyłka 

poprzeczna, δz – zadane wychylenie płetwy sterowej. 
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TRACK-KEEPING OF A PHYSICAL MODEL OF THE TANKER  

ALONG A SPECIFIED ROUTE 
 

 The study tested two controllers, which were used to control the movement of a ship along a specified route. The control 

plant is a physical model of a ship called the Blue Lady used for training captains in the Ship Handling Research and Training 

Center on the lake Silm in Iława/Kamionka, in Poland. The route of the vessel is usually determined using so-called 

waypoints. The reference trajectory of ship movement is created by combining sections of the successive waypoints. A circle 

of acceptance, that the ship must achieve is defined around each waypoint. When the ship enters the area of a circle of 

acceptance then the reference trajectory is switched on the segment connecting two consecutive waypoints. A specified speed 

of the ship is linked with each section of the road. The task of controlling consists on the most accurate sailing along the 

ship's trajectory. The first one is a state controller (LQG), which uses discrete-time Kalman filter to determine the 

unmeasured variables of the ship’s state and the other is based on a classical PID controller. 

 

Keywords: track-keeping, LQG control, PID control, ship control.  
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Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania 

analizy drgań przewodów jezdnych sieci trakcyjnej do oceny jej 

stanu technicznego. Zaprezentowano wyniki badań 

laboratoryjnych, w których rejestrowano drgania odcinka przewodu 

jezdnego o zróżnicowanym stopniu zużycia i przy różnych 

warunkach jego zawieszenia. Na bazie przeprowadzonych analiz w 

dziedzinie czasu i częstotliwości, wskazano zależności między 

stanem sieci a wybranymi parametrami rejestrowanych drgań. 

Wyniki badań wykorzystano do doboru wybranych parametrów 

modelu matematycznego odcinka przewodu jezdnego sieci, 

opartego na metodzie energetycznej Lagrange’a. Model jest 

dedykowany do badań certyfikacyjnych dla nowych i 

modernizowanych odcinków sieci, a także do wspierania procesów 

oceny stanu technicznego sieci i pantografów w systemach 

monitoringu infrastruktury kolejowej. 

 
Słowa kluczowe: sieć trakcyjna, analiza harmoniczna drgań, 

modelowanie matematyczne, diagnostyka i monitoring. 

 
1. WSTĘP 

 

Istotny wpływ na niezawodność i efektywność 

zelektryfikowanego transportu kolejowego ma prawidłowe 

działanie systemu odbioru prądu z sieci trakcyjnej przez 

poruszające się pojazdy. Ponieważ sieć trakcyjna nie ma 

rezerwy, formułowane są dla niej wysokie wymagania 

jakościowe i niezawodnościowe. Muszą one być brane pod 

uwagę zarówno w fazie projektowania i budowy nowej sieci, 

jak też w czasie normalnej eksploatacji. W odniesieniu do 

procesu wdrażania nowych lub modernizowanych odcinków 

sieci rozwijane są stale komputerowe programy 

symulacyjne, zwłaszcza ukierunkowane na analizę interakcji 

sieci jezdnej i odbieraków prądu [1, 3, 4]. Wykonanie badań 

symulacyjnych współpracy tych dwóch elementów systemu 

zasilania pojazdów jest obecnie wymagane zarówno przez 

przepisy krajowe, jak również międzynarodowe [5]. Ze 

względu na: złożoność tematyki, różnice w konstrukcjach 

sieci stosowanych w poszczególnych krajach, a także 

różnicowane wymagania stawiane narzędziom 

symulacyjnym, nie istnieją w zasadzie uniwersalne, 

powszechnie stosowane programy do modelowania 

dynamiki sieci trakcyjnych. Jednym z celów 

prezentowanych tu prac badawczych było opracowanie 

wstępnej wersji zaawansowanego modelu sieci, który w 

przyszłości mógłby być wykorzystywany m.in. do badań 

certyfikacyjnych wymaganych według norm. 

Dla utrzymania sieci we właściwym stanie 

technicznym w okresie jej eksploatacji, rozwijane są 

systemy diagnostyki i monitoringu. Zły stan techniczny sieci 

jezdnej może powodować m.in.: wzrost oscylacji przewodu, 

miejscowe zwiększenie zużycia przewodu jezdnego, a w 

skrajnych przypadkach – uszkodzenie współpracującego z 

nią odbieraka prądu w pojeździe. Zadaniem systemów 

diagnostycznych jest wykrycie degradacji stanu 

technicznego sieci w początkowym stadium tego procesu, 

aby zapobiec uszkodzeniom. W celu wdrożenia systemu 

diagnostycznego należy opracować metody wykrywania 

nieprawidłowych stanów sieci. Metody te winny opierać się 

na analizie parametrów stosunkowo łatwo mierzalnych; 

jednym z nich może być przebieg drgań przewodów 

jezdnych sieci. Wykonanie badań eksperymentalnych w celu 

określenia wpływu poszczególnych nieprawidłowości stanu 

sieci na cechy rejestrowanych drgań, zaproponowanie metod 

analizy wyników i sformułowanie wstępnych wniosków, 

zmierzających do opracowania kryteriów oceny wybranych 

parametrów sieci, było istotnym celem prowadzonych prac. 

 

2. BADANIA LABORATORYJNE DRGAŃ  
    PRZEWODU JEZDNEGO 

 

2.1. Stanowisko pomiarowe 
Dla rejestracji przebiegów drgań przewodu jezdnego 

przygotowano stanowisko laboratoryjne; szkic jego struktury 

i widok wybranych elementów konstrukcyjnych 

przedstawiono na rysunku 1. 

Pomiędzy dwoma podporami odległymi o l = 12 m 

naprężono drut jezdny typu Djp100. Naciąg przewodu 

mierzono za pomocą siłomierza tensometrycznego. W 

wybranych punktach, odległych wzajemnie o ¼ długości 

odcinka naprężenia, dokonywano skokowego odciążania 

drutu jezdnego z zawieszonego uprzednio ciężaru, a 

następnie rejestrowano drgania drutu w dwóch osiach – 

pionowej x i poprzecznej z. Do pomiaru przemieszczeń 

używano laserowych dalmierzy zbliżeniowych o 

dokładności ok. 0,1 mm z wbudowanym filtrem 

dolnoprzepustowym, którego częstotliwość graniczną 

nastawiono na 100 Hz, oraz specjalnego lekkiego 

wyrównoważonego zespołu płytek refleksyjnych, 

mocowanego sztywno do drutu w miejscu pomiaru. 

Struktura stanowiska umożliwiała zmiany siły naciągu drutu 
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Fy, a także dowolne niezależne od siebie usytuowanie 

miejsca pomiaru i punktu przyłożenia siły Fz.  

 

a) 

 

b)                         c) 

       
 

Rys. 1. Laboratoryjne stanowisko pomiarowe: a) szkic struktury; 

b) zespół dalmierzy laserowych i płytek refleksyjnych na 

przewodzie; c) przetwornik do pomiaru siły naciągu przewodu 

 

2.2. Wyniki pomiarów i ich analiza 
Dla określenia wpływu stanu przewodu jezdnego na 

charakterystyczne cechy obserwowanych drgań, wykonano 

szereg pomiarów przy zmianach takich jego parametrów, 

jak: siła naciągu, kąt zawieszenia (obrotu) względem osi 

symetrii, stopień zużycia tj. powierzchnia przekroju 

poprzecznego. Ponadto badania wykonywano przy różnym 

usytuowaniu miejsca pobudzenia drgań – odciążenia drutu 

od wstępnej siły Fz, oraz dla różnych lokalizacji punktu 

pomiaru przemieszczeń; zmieniano także wartość siły Fz. 

Miało to na celu określenie najlepszej struktury stanowiska 

pomiarowego dla ewentualnej przyszłej jego realizacji w 

warunkach terenowych, która prowadziłaby do możliwie 

jednoznacznych kryteriów oceny. 

Na rysunku 2 przedstawiono przebiegi drgań 

rejestrowane w połowie napiętego odcinka przewodu 

jezdnego, po jego odciążeniu skokową siłą o wartości 100 N, 

przy dwóch różnych wartościach siły naciągu przewodu: 

5 kN i 10 kN. Naciąg przewodu jest jednym z ważnych 

parametrów sieci – ma on wpływ na amplitudę drgań, ale 

amplituda zależy także od wartości siły wzbudzającej 

oscylacje. W warunkach eksploatacyjnych, gdy wzbudzenie 

drgań jest skutkiem zmiennej siły pochodzącej np. od 

odbieraka prądu, bardziej miarodajnym kryterium oceny 

regulacji siły naciągu może być analiza widmowa drgań. 

Charakterystyka ta winna być tworzona przy dużej 

rozdzielczości, aby możliwe było oddzielenie składowych 

widma wywołanych wpływem czynników niezależnych od 

siły naciągu przewodu, jak np.  drgania własne struktury 

odbieraka prądu – z reguły o ok. 1,5÷3-krotnie wyższej 

częstotliwości w stosunku do drgań własnych drutu 

jezdnego. Wymaga to rejestracji przebiegów z dużą 

częstotliwością próbkowania – w prezentowanych badaniach 

było to 625 S/s. Na rysunku 3 przedstawiono istotny dla 

oceny siły naciągu przewodu fragment charakterystyki 

widmowej drgań z rys. 2, uzyskanej za pomocą dyskretnej 

transformaty Fouriera (DFT). 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 2. Drgania przewodu jezdnego Djp 100 w osi z (pionowej) i w 

osi x (poziomej), po odciążeniu skokową siłą pionową 100 N w ½ 

rozpiętości odcinka przewodu o długości 12 m, przy rejestracji 

drgań w ½ odcinka przy naciągu: a) 5 kN; b) 10 kN 

 

 
 

Rys. 3. Charakterystyka widmowa drgań przewodu Djp 100 

dla warunków jak na rys. 2 

 

W wyniku działania sił tarcia pomiędzy drutem 

jezdnym a nakładką stykową pantografów następuje 

stopniowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego drutu. 

Zbyt silne zużycie przewodu obniża jego wytrzymałość 

mechaniczną i zwiększa rezystancję, co kwalifikuje przewód 

do wymiany. Na rysunku 4 przedstawiono przebiegi drgań 

drutu fabrycznie nowego oraz drutu o ok. 15% (co do 

przekroju poprzecznego) równomiernym zużyciu przy 

identycznej sile naciągu, zaś na rysunku 5 fragment 

charakterystyk widmowych tych drgań w obszarze wokół 

składowej podstawowej. Cechą charakterystyczną jest tu 

wpływ stopnia zużycia na częstotliwość drgań przewodu. Na 

podstawie analizy przebiegów drgań, a zwłaszcza ich 

charakterystyk widmowych, można sformułować wniosek, 
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że silny stopień zużycia przewodu skutkuje znacznie 

zwiększoną amplitudą jego drgań w osi poprzecznej, która 

staje się porównywalna z amplitudą drgań pionowych. Takie 

zjawisko nie występowało dla przewodu o niskim stopniu 

zużycia. Ponadto na charakterystyce widmowej daje się 

zauważyć niewielką różnicę częstotliwości składowej 

podstawowej drgań w obydwu tych osiach.  

 
a) 

 

b) 

 
 

Rys. 4. Drgania przewodu jezdnego Djp 100 w osi z i w osi x przy 

naciągu 10 kN, po odciążeniu skokową siłą pionową 150 N w ¼ 

rozpiętości odcinka przewodu o długości 12 m, przy rejestracji 

drgań w ½ odcinka: a) dla przewodu nowego, b) dla zużytego 

 

 
 

Rys. 5. Charakterystyka widmowa drgań przewodu Djp 100 

dla warunków jak na rys. 4 

 

3. MODEL SIECI JEZDNEJ 
 

Głównymi elementami składowymi sieci trakcyjnej są: 

przewody jezdne, podtrzymująca je lina nośna i zbiór 

wieszaków pomiędzy nimi. Lina nośna jest zamocowana do 

wysięgników osadzonych na konstrukcjach wsporczych – 

słupach rozstawionych wzdłuż toru. Położenie przewodów 

jezdnych pod konstrukcją wsporczą jest ustalone przez 

wysięgnik pomocniczy i ramiona odciągowe. Sposób 

zawieszenia sieci jezdnej na typowej słupowej konstrukcji 

wsporczej przedstawiono na rysunku 6. Na jeden odcinek 

naprężenia sieci wchodzi kilka do kilkunastu odcinków 

zawieszenia o przeciętnej rozpiętości ok. 60 m. Na końcach 

odcinka naprężenia przewody podlegają działaniu siły 

naprężającej przez odpowiedni układ obciążników. 

 

 
 

Rys. 6. Przykładowy sposób zawieszenia sieci jezdnej na 

elementach słupowej konstrukcji wsporczej 
 

Kluczowe znaczenie przy modelowaniu własności 

dynamicznych sieci, szczególnie w aspekcie analizy jej 

interakcji z odbierakami prądu przejeżdżających pociągów, 

ma opracowanie precyzyjnego modelu przewodu jezdnego. 

Zaproponowany przez autorów model, różny koncepcyjnie 

od większości modeli prezentowanych dotąd w literaturze 

[1, 3, 4], zakłada podział przewodu jezdnego i liny nośnej na 

zbiór skupionych elementów zachowawczych (kinetycznych 

i potencjalnych) oraz dyssypatywnych. Przyjęty sposób tego 

podziału przedstawiono na rysunku 7. W poszczególnych 

węzłach umieszczone są skupione masy. Sąsiadujące ze sobą 

węzły połączone są za pomocą skupionych sprężyn i 

tłumików. Układ ten zapewnia sztywność podłużną i 

poprzeczną, a rozłożenie węzłów w przekroju poprzecznym 

przewodu umożliwia symulację np. wpływu jego zużycia. 

 

 
 

Rys. 7. Sposób podziału przewodu jezdnego na zbiór skupionych 

elementów zachowawczych i dyssypatywnych 

 

Model matematyczny sieci, obejmujący docelowo 

także inne jej elementy i uwzględniający warunki brzegowe, 

sformułowano z wykorzystaniem metody energetycznej 

Lagrange’a; szczegółowe równania opisujące ten model 

zostały zaprezentowane w [2]. Istotnym problemem jest 

określenie parametrów mechanicznych poszczególnych 

elementów modelu. W odniesieniu do przewodu jezdnego 

wykonano w tym celu pomiary statycznego ugięcia oraz 

dynamicznych drgań, a także wykorzystano jego dane 

katalogowe, co pozwoliło określić masy węzłowych 

elementów bezwładnościowych, podatności zastępczych 

elementów sprężystych oraz współczynniki tłumienia 

kinetycznego zastępczych tłumików. 
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Na rysunku 8 przedstawiono wykres – wyznaczonego z 

modelu – przemieszczenia statycznego z wzdłuż przewodu 

przy różnym obciążeniu, przyłożonym w połowie 

rozpiętości odcinka. Zmierzone względne ugięcie pionowe 

Δz przewodu pod wpływem ciężarka o masie m = 5, 10 i 

15 kg wynosi odpowiednio: 26, 47 oraz 67 mm. Symulacja 

ugięcia Δz przewodu pod wpływem ciężarka o tych masach 

daje wyniki odpowiednio: 24,7, 46,9 oraz 67,5 mm.  

 

 
 

Rys. 8. Ugięcie z = f(y) drutu jezdnego w stanie ustalonym z siłą 

naciągu Fz = 5 kN pod działaniem dodatkowego ciężaru o masie m 
 

 
 

Rys. 9. Wynik symulacji drgań odcinka przewodu jezdnego 

 

Na rysunku 9 pokazano wyniki drgań z = f(t), w ½ 

rozpiętości odcinka pomiarowego dla niezużytego przewodu 

Djp100, poddanego skokowej sile wymuszającej. 

Częstotliwość drgań swobodnych wynosi 3,29 Hz i jest 

bliska częstotliwości zmierzonej, która wynosi 3,19 Hz.  
  

4. PODSUMOWANIE 
 

W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych 

drgań przewodów jezdnych sieci, które wskazują możliwość 

wykorzystania analizy tych drgań do wykrycia pewnych 

nieprawidłowości stanu technicznego sieci. Zaproponowano 

odpowiednie metody analizy, oparte na dyskretnej 

transformacie Fouriera, i sformułowano wstępne kryteria 

detekcji takich przypadków. Dla pełnej weryfikacji tej 

metody konieczne będzie przeprowadzenie badań także w 

warunkach terenowych. Stwierdzono, że model przewodu 

jezdnego, oparty na metodzie energetycznej Lagrange’a, 

dobrze odwzorowuje statyczny stan jego zawieszenia i 

częstotliwości drgań swobodnych. Kontynuowane są prace 

nad poszerzeniem oprogramowania o modele innych 

elementów sieci i nad wyznaczeniem parametrów tarcia 

suchego i wiskotycznego dla modelu przewodu. Pozwoli to 

stworzyć narzędzie, które mogłoby wspierać systemy 

diagnostyki sieci, ale także być wykorzystane do 

projektowania sieci trakcyjnych, zwłaszcza dla kolei dużych 

prędkości. 
 

5. BIBLIOGRAFIA 
 

1. Finner L., Poetsch G., Sarnes B., Kolbe M.: Program for 

catenary–pantograph analysis, PrOSA statement of 

methods and validation according EN 50318, Vehicle 

System Dynamics, Vol. 53, No. 3 (2015), s. 305-313, 

ISSN 0042-3114 

2. Kaczmarek P., Karwowski K., Kuciński M., Michna M., 

Skibicki J., Wilk A.: Model referencyjny sieci trakcyjnej 

– koncepcja modelowania, Zeszyty Naukowe Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 

40, 2014, s. 57-60, ISSN 2353-1290 

3. Liu Z., Jönsson P-A., Stichel S., Rønnquist A.: On the 

implementation of an auxiliary pantograph for speed 

increase on existing lines, Vehicle System Dynamics, 

Vol. 54, No. 8 (2016), s. 1077-1097, ISSN 0042-3114 

4. Oumri M., Rachid A.: A mathematical model for 

pantograph-catenary interaction, Mathematical and 

Computer Modelling of Dynamical Systems, Vol. 22, 

No. 5 (2016), pp. 463-474, ISSN 1387-3954 

5. PN-EN 50318 Zastosowania kolejowe – Systemy 

odbioru prądu – Walidacja symulacji oddziaływania 

dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdna 

górną. PKN, Warszawa 2003 

 

ANALYSIS OF OSCILLATIONS OF OVERHEAD CONTACT LINE  
TO ESTIMATE ITS TECHNICAL CONDITION 

 

The paper presents the possibilities of using forced oscillation analysis of catenary wires to assess its technical 

condition. The results of laboratory tests are considered in which vibration of one section of the contact wire with varying 

degrees of wear and the different conditions of his suspension are recorded. On the basis of the analysis in the time and the 

frequency domain specific relationships between technical state of the wire and selected parameters of the recorded 

vibrations are searched. As a conclusion possible criteria for assessing the state of the contact line are formulated based on 

the spectral characteristics of measured vibrations. An initial version of novel mathematical model of the overhead contact 

line section is also elaborated. The model is based on the energy method of Lagrange. The paper describes the methodology 

for determining certain parameters of this model using the results of laboratory tests. The model is prospectively dedicated to 

the certification testing for new built and repaired sections of the overhead catenary, as well as to support the evaluation 

processes of contact line or pantographs technical condition in any diagnostic and monitoring system. 
 
Keywords: overhead contact line, harmonic analysis, mathematical modeling, diagnostics and monitoring. 
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Streszczenie: W ramach projektu badawczo-rozwojowego Naro-

dowego Centrum Badań i Rozwoju w Katedrze Automatyki Napę-

du Elektrycznego został zaprojektowany i wykonany system zarzą-

dzania energią oraz sterowania źródłami energii o nazwie ECV-10. 

System zainstalowano w zakładzie produkcyjnym firmy Infracorr 

SP. Z o.o. wraz z źródłami energii z fotowoltaiki, wiatru i gazu 

ziemnego. System umożliwia pomiar ośmiu prądów i sześciu na-

pięć, co w połączeniu z rozbudowanym procesorem sygnałowym 

OMAP-L138 umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych analiz 

jakości energii i pomiarów mocy. Pomiary można wykonać zarów-

no po stronie odbiorów  jak i po stronie odnawialnych źródeł ener-

gii. ECV-10 posiada również liczne wejścia i wyjścia, zarówno 

analogowe jak i cyfrowe, dzięki czemu możliwe jest wysterowanie 

urządzeń, takich jak falowniki i kompensatory. W pracy opisano 

system który steruje mocą bierną generowaną przez przekształtnik 

sieciowy elektrowni wiatrowej oraz sterujący stycznikami załącza-

jącymi kolejne stopnie baterii kondensatorów. 

 
Słowa kluczowe: kompensacja mocy, mikrosieci, prosument. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Prosument 

Nowe liczniki montowane u prosumentów przy okazji 

inwestycji w domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne to nie 

tylko okazja do zebrania lepszych informacji o pobieranej i 

wprowadzanej przez nich do sieci energii. Mogą być także 

okazją do wprowadzenia na ich rachunki dodatkowych kosz-

tów z tytułu tzw. energii biernej pojemnościowej i indukcyj-

nej. Przekonali się o tym pierwsi prosumenci z okolic Białe-

gostoku [1]. 

Na rachunkach prosumentów z terenu PGE Białystok 

przy okazji rozliczeń za I połowę br. pojawiły się dodatkowe 

opłaty za energię bierną pojemnościową i indukcyjną. Wy-

nika to z faktu, że zainstalowano u nich nowe liczniki notu-

jące pobór takiej energii. Wysokość opłaty za energię bierną 

pojemnościową na rachunkach wysłanych do prosumentów 

na terenie PGE Białystok wynosi 0,49 zł netto/kvarh. Z 

przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą na Energię Elek-

tryczną [2] rozliczeniami za pobór energii biernej objęci są 

odbiorcy zasilani z sieci średniego i wysokiego napięcia, a 

tymi rozliczeniami mogą też być objęci – jak to określa PGE 

– "w uzasadnionych przypadkach” także odbiorcy zasilani z 

sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, jak to 

zostało wprowadzone w przypadku prosumentów. 

 

1.2. Opłaty za moc bierną 

W taryfie wszystkich Operatorów Systemów Dystrybu-

cjnych czytamy, że opłacie podlega ponad umowny pobór 

energii biernej, określonej jako nadwyżka tej energii ponad 

ilość odpowiadającą wartości współczynnika tgφ, gdy tgφ 

jest większy od tgφ0. Natomiast wartość współczynnika 

mocy tgφ przyjmuje się w wysokości tgφ = 0,4, chyba, że 

indywidualna ekspertyza uzasadnia wprowadzenie niższej 

wartości, jednak w żadnym przypadku wartość współczyn-

nika mocy tgφ nie może być niższa od wartości 0,2. 

Opłata za nadwyżkę energii biernej pobranej z sieci 

(indukcyjnej),   wyliczana jest według wzoru: 

 

𝑂𝑏 = 𝑘 ∗ 𝐶𝑟𝑘 (√
1+𝑡𝑔2𝜑

1+𝑡𝑔2𝜑0
− 1) ∗ 𝐴                          (1) 

 

gdzie: k – krotność = 3 dla sieci nn, , Crk – średnia cena 

sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, 

która w 2015 r. wyniosła 169,99zł/MWh, tg 0 – umowny 

współczynnik mocy (0,4), tg  – współczynnik mocy wyni-

kający z pobranej energii biernej, A – energia czynna. 

W rozporządzeniu systemowym [3] znajdziemy rów-

nież zapis tłumaczący termin "ponadumownego poboru 

energii biernej przez odbiorcę”, przez co rozumie się ilość 

energii elektrycznej biernej odpowiadającą: 

a) Współczynnikowi mocy tgφ wyższemu od umowne-

go współczynnika tgφ0 (niedokompensowanie) i stanowiącą 

nadwyżkę energii biernej indukcyjne ponad ilość odpowia-

dającą wartości współczynnika lub 

b) Indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku 

poboru energii elektrycznej czynnej lub 

c) Pojemnościowemu współczynnikowi mocy (prze-

kompensowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej 

czynnej, jak i przy braku takiego poboru. 

Z tego powodu konieczne jest w mikroinstalacjach 

kontrolowanie i sterowanie ilością energii biernej pobieranej 

i oddawanej do sieci energetycznej [4,5]. W tym celu należy 

wykorzystać możliwości przekształtników energoelektro-

nicznych sterujących pracą elektrowni słonecznych i wia-

trowych, które w chwilach, gdy nie oddają mocy czynnej 

mogą pełnić rolę kompensatorów mocy biernej. Dodatkowo 

zainstalowane sterowniki mogą świadczyć usługi „zmiana 

mocy biernej  na  żądanie OSD”. Efektem realizacji takich 

usług dostarczanych przez źródła rozproszone mogą być z 

punktu  widzenia OSD następujące korzyści:  

•  więcej narzędzi do regulacji napięcia w sieci,  

•  pozyskanie nowych zasobów regulacyjnych,  

•  możliwość ograniczenia liczby przełączeń zacze-

pów w transformatorach,  

•  redukcja strat przesyłu energii w sieci. 
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2. BUDOWA STANOWISKA 

 

2.1. Urządzenia 

W ramach projektu celowego NCBiR zbudowano mo-

del systemu rozproszonej generacji energii elektrycznej 

będący instalacja doświadczalną, składający się: turbiny 

wiatrowej, paneli fotowoltaicznych,  magazynów energii i 

kogeneratora. Źródła te poprzez przekształtniki energoelek-

troniczne dwukierunkowe i rozdzielnicę główną zostały 

połączone z zewnętrzną siecią energetyczną nn i wewnętrzną 

siecią energetyczną zakładu produkcyjnego oraz z instalacją 

odbioru ciepła c.o. i c.w.g (Rys. 1.). Kogenerator połączono 

z sieci gazową gazu GZ 50, odbiór ciepła chłodzenia z ko-

genratora połączono z odbiornikami ciepła poprzez węzeł 

ciepłowniczy. Pracą urządzeń steruje i zarządza system za-

rządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych 

ECV-10. Model rozproszonej generacji składa się z : 

- wolnostojącej turbiny wiatrowej o mocy 10 kW zainstalo-

wanej na maszcie  o wysokości 18m na terenie firmy Infra-

corr, w Niestępowie koło Gdańska; 

- kogeneratora o mocy 15 kWe i 37 kWt usytuowanego w 

pomieszczeniu Laboratorium Generacji Rozproszonej; 

- zestawu paneli (12 szt.) fotowoltaicznych  o łącznej mocy 

2,2 kWp, zainstalowanych na terenie Infracorr Sp. z o.o.; 

- magazynu energii, składającego się z  superkondensatora o 

napięciu 190V i pojemności 42F, baterii bezobsługowych 

akumulatorów o napięciu  168 V i pojemności 65Ah; 

- przekształtników do: elektrowni kogeneracyjnej,  elek-

trowni wiatrowej,  magazynów energii i elektrowni fotowol-

taicznej; 

- rozdzielnicy głównej usytuowanej w pomieszczeniu LGR; 

- węzła ciepłowniczego ze zbiornikiem buforowym wyposa-

żonym w grzałkę elektryczną o mocy 4,5kW,  

- kompensatora mocy biernej (3 kondensatory). 

Schemat elektryczny laboratorium został zaprezento-

wany na rys. 1. 

 

2.2. Sterownik nadrzędny  

Prezentowany system został opracowany w wyniku 

współpracy Energy Management Systems Sp. z o.o. z Wy-

działem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdań-

skiej. ECV-10 to zaawansowany sterownik  mikroproceso-

rowy z licznym wejściami analogowymi i cyfrowymi  oraz 

rozbudowanymi możliwościami komunikacyjnymi.  Sterow-

nik może pełnić funkcję analizatora mocy badając jakość 

energii w dwóch podsieciach trójfazowych jednocześnie. 

Rozbudowane możliwości komunikacyjnym umożliwiają 

integrowanie sterownika z innymi urządzeniami (generatory, 

przekształtniki, kogeneratory, kompensator, wyłączniki), 

którymi może on sterować zgodnie z założonymi wymaga-

niami. Dzięki wbudowanemu serwerowi WWW wszelkie 

analizy i sterowania wykonywane przez ECV-10 są dostępne 

dla użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. Przy-

gotowywany interfejs zgodnie z wymaganiami klienta umoż-

liwia szybką reakcję i pełną kontrolę nad energią pobieraną 

w wybranych punktach zakładu.  

Zawansowane możliwości  analizy jakości sieci oraz  

liczne  protokoły  komunikacyjne  czynią z ECV-10 idealny 

system do efektywnego zarządzania energią. Na rys. 2 za-

prezentowano stronę WWW systemu przetwarzania i zarzą-

dzania energią generowaną ze źródeł odnawialnych i skoja-

rzonych w Laboratorium Generacji Rozproszonej. Zaimple-

mentowany protokół Ethernet Powerlink zapewnia pełną 

kontrolę nad układami sterowania obsługującymi źródła 

energii z czasem reakcji poniżej 1 ms. Wszystkie prze-

kształtniki są objęte wymiana danych w czasie rzeczywi-

stym. Sterownik ECV-10 przekazuje informacje o zadanej 

mocy czynnej i biernej oraz mocy przekazywanej i obieranej 

z magazynów energii. Komunikacja z rozproszonymi sta-

cjami wejść/wyjść X20 firmy B&R umożliwia bezpośrednie 

oddziaływanie na odbiory w systemie (np. załączanie, wyłą-

czanie obciążeń, sterowanie kompensatorem mocy). 

 

3. UKŁAD REGULACJI I BADANIA  

    EKSPERYMENTALNE 

 

Układ regulacji mocy biernej podzielono na cześć 

zgrubną i dokładną. Zgrubna regulacja realizowana jest 

przez baterię kondensatorów 20kVAr (trzy kondensatory 

12,5kVAr; 5kVAr; 2,5kVAr) i regulator histerezowy z strefą 

histerezy 2,5kVAr i nieczułością 0,2kVAr, według następu-

jących stopni przełączeń: 2,5kVAr5kVAr7,5kVAr 

12,5kVAr15kVAr17,5kVAr20kVAr. 

Regulacja dokładna wykonywana jest w układzie ECV-10 

przez regulator PI (rys. 7b), który ma zadaną moc bierną na 

poziomie 0,1kVAr. Wyjście z regulatora poprzez protokół 

Ethernet POWERLINK przekazywane jest do przekształtni-

ka elektrowni wiatrowej i w układzie regulacji mocy biernej 

(rys. 7a) prostownik przekształtnika utrzymuje moc bierną 

na takim poziomie, aby moc pobierana z sieci nie przekra-

czała 0,1kVAr indukcja.         
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Rys. 1. Schemat zasilania instalacji badawczej 

 

 
 

Rys. 2. Schemat laboratorium generacji rozproszonej 
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Rys. 3. Przebiegi mocy biernej w czasie kompensacji w trzech fazach 

 
Rys. 4. Przebiegi energii czynnej pobranej  i oddanej (12.01.2016 – 26.01.2016)    

 
Rys. 5. Przebiegi energii biernej pobranej (indukcyjnej) i oddanej (pojemnościowej)    

 
Rys. 6. Przebiegi mocy biernej w chwili załączenia kompensacji   
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Do regulacji  mocy biernej wybrano przekształtnik 

elektrowni wiatrowej, gdyż współpracuje on z magazynami 

energii oraz fotowoltaiką  i jest dostępny przez cały rok. 

Przekształtnik kogeneratora jest używany w sezonie grzew-

czym i nie może pełnić roli kompensatora, gdyż generował 

by dodatkowe straty.  

Nie jest korzystne utrzymywanie zerowej mocy biernej, 

gdyż w każdej fazie moc bierna ma inna wartość. Na rys. 3 

przedstawiono przebiegi mocy biernej w 3 fazach. Widać że 

w fazie L1 (moc Q1) moc bierna ma charakter indukcyjny, 

natomiast w pozostałych fazach moc jest ma charakter po-

jemnościowy.  Na rys. 4 przedstawiono wykres słupkowy 

godzinowej energii czynnej pobranej  i oddanej w dniach od 

12.01.2016 do 26.01.2016. W niektórych godzinach energia 

była oddawana,  a w nie których pobierana z siec. Oznacza 

to, że wypadkowa energia czynna jest niewielka, stąd nawet 

niewielka energia bierna pobrana lub oddana powoduje 

powstanie opłat za ponadnormatywny pobór energii. Wykres 

energii biernej na rys. 5 wskazuje, że układ regulacji utrzy-

mywał wartość mocy biernej na niewielkim poziomie. Spo-

radycznie wystąpiła niewielka ilość energii o charakterze 

pojemnościowym. Działanie regulatora PI przedstawiono na 

rys. 6. Około 9.08 włączono precyzyjny układ regulacji 

mocy biernej i moc bierna pobierana z sieci energetycznej 

spadła z wartości około 2kVAr do 0,1kVAr. Układ regulacji 

działa poprawnie, w zakresie mocy biernej do wartości 

2,2kVAr. Powyżej tej wartości działa ograniczenie wyjścia 

regulatora PI. Jest to związane z działaniem regulacji kom-

pensatora statycznego, którego krok wynosi 2,5kVAr, a więc 

powyżej wartości 2,5kVAr oraz 

strefy nieczułości 0,2kVar powinno 

nastąpić załączenie kolejnego stop-

nia. Wszystkie wyliczenia regulacji 

(Rys. 7. b) są wykonywane przez 

system mikroprocesorowy ECV-10.        

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

W artykule wykazano możli-

wość wykorzystania układów prze-

kształtnikowych mikroźródeł jako 

kompensatorów mocy biernej. Do-

datkowo układ regulacji mocy bier-

nej może być wykorzystywany do 

utrzymywania napięcia w sieci nn i 

zmniejszenia starty w sieci SN. 

Usługi  tego  typu  mogłyby  być  

świadczone  przez  samych odbiorów - prosumentów, ale nie 

ma obecnie systemu taryf, który by wspierał takie usługi na 

rzecz OSD. Warto zatem stworzyć właściwy mechanizm 

rozliczeń za użytkowanie mocy biernej, biorąc  pod uwagę 

kwestie techniczne (stabilność systemu, efektywność energe-

tyczną) oraz ekonomiczne (reguły rynkowe w energetyce).  
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REGULATION OF REACTIVE POWER IN MICROGRID WITH DISTRIBUTED ENERGY 

RESOURCES 
 

As part of the research and development project of the National Centre for Research and Development in the Depart-

ment of Electrical Drives Automation has designed and manufactured control systems of energy-management and control of 

energy sources called the ECV-10. The system was installed at the production company INFRACORR SP. Z o.o. along with 

the energy sources of photovoltaics, wind and natural gas. The system enables the measurement of the eight currents and six 

voltages, which, combined with powerful signal processor OMAP-L138 allows you to perform advanced analysis of power 

quality and power measurements. Measurements can be performed on both the load and on the side of renewable energy 

sources. ECV-10 also has a number of inputs and outputs, both analogue and digital, so it is possible activation of devices, 

such as inverters and compensators. This paper describes the system that controls the reactive power generated by wind pow-

er line converter and control contactors switching on the next stages of capacitor banks. 

 

Keywords: regulation of reactive power, microgrid, distributed energy resources. 

 

 

Rys. 7. Układ regulacji przekształtnika elektrowni wiatrowej a) i mocy biernej b) 

a) 

b) 

a) 
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Streszczenie: W artykule przestawiono algorytm przewidywania 

zużycia energii elektrycznej budynków mieszkalnych z wykorzy-

staniem informacji o produkcji i warunkach atmosferycznych. W 

artykule została zaproponowana własna metoda predykcji z wyko-

rzystaniem wielowarstwowej jednokierunkowej sztucznej sieci 

neuronowej. W pracy zostały przedstawione podstawowe pojęcia z 

zakresu sieci neuronowych oraz testy działania programu progno-

zującego na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych. Głów-

nym zadaniem badawczym było sprawdzenie dokładności algoryt-

mu predykcji do prognozowania zużycia energii elektrycznej. Ma 

to na celu uzyskanie programu, którego wyniki o charakterze ilo-

ściowym będą wykorzystywane do prognozowania potrzeb zaku-

powych na TGE (Towarowej Giełdzie Energii) przy udziale meto-

dy zakupu energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego. 

 
Słowa kluczowe: prognozowanie zużycia energii, sztuczne sieci 

neuronowe. 

 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Rynek energii 

W Polsce od momentu wejście w życie w kwietniu 

1997 roku ustawy Prawo energetyczne rozpoczął się proces 

tworzenia rynku energii elektrycznej. Od tej chwili energia 

elektryczna przestała być traktowana jako dobro powszech-

ne, stała się towarem. Na rynku hurtowym energię można 

kupować w kontraktach bilateralnych, na giełdach i na inter-

netowych platformach obrotu. W chwili obecnej w Polsce 

funkcjonują dwie giełdy energii: Towarowa Giełda Energii 

S.A. (TGE) oraz Rynek Energii Giełdy Papierów Warto-

ściowych (POEE), z których bardziej płynna jest TGE [1]. 

Rynek energii jest więc podzielony na zasadnicze segmenty: 

• rynek kontraktowy, gdzie handel energią odbywa 

się na podstawie kontraktów pomiędzy wytwórcami energii, 

a firmami handlującymi energią oraz klientami finalnymi, 

• rynek giełdowy, obejmujący handel na Towarowej 

Giełdzie Energii S.A. Handel energią odbywa się głównie na 

tzw. Rynku Dnia Następnego (Day-Ahead Market), będą-

cym rynkiem TGE, który umożliwia uczestnikom rynku 

wstępne zbilansowanie swoich pozycji kontraktowych [2].  

Notowania na Rynku Dnia Następnego odbywają się co-

dziennie w sesjach o godz. 8:30 i 10:30. Na podstawie zle-

ceń kupna i sprzedaży energii elektrycznej powstaje krzywa 

popytu dla 1-godzinnych okresów rozliczeniowych, 

• rynek bilansujący, który jest specyficznym obsza-

rem rynku energii, na którym następuje bilansowanie różnic 

pomiędzy transakcjami zawartymi między poszczególnymi 

uczestnikami rynku, a rzeczywistym zapotrzebowaniem na 

energię elektryczną. 

W roku 2013 handel energią wyniósł ponad 176 TWh, 

co oznacza, że obroty na parkiecie Towarowej Giełdy Ener-

gii stanowiły ponad 108 proc. krajowej produkcji  i ponad 

111 proc. zużycia prądu w Polsce [2]. Głównym założeniem 

zadania badawczego było opracowanie oraz zbadanie do-

kładności predykcji algorytmu do prognozowania zużycia 

energii elektrycznej. Ma to na celu uzyskanie programu, 

którego wyniki o charakterze ilościowym będą wykorzysty-

wane do prognozowania potrzeb zakupowych na TGE przy 

udziale metody zakupu energii elektrycznej na Rynku Dnia 

Następnego. W tej sytuacji problem prognozowania zapo-

trzebowania na energię elektryczną jest zagadnieniem aktu-

alnym i mającym duże znaczenie praktyczne [6]. 

 

1.2. Metody prognozowania 

Do prognozowania krótkoterminowego można wyko-

rzystać takie metody jak: metoda naiwna, metoda średniej 

ruchomej, metoda wygładzenia wykładniczego, metoda 

liniowa Holta [3,4,5,6]. W niniejszej pracy rozpatrzono 

metodę wykorzystującą algorytmy sztucznych sieci neuro-

nowych, która została wykorzystana do predykcji zużycia 

energii elektrycznej w budynku mieszkalnym zasilanym ze 

stacji transformatorowej SN/nn, zlokalizowanej w Gdańsku.   

Na wstępie dane pomiarowe podzielono na dwie grupy dane 

z 41 dni służy do uczenia sieci. W dalszej części artykułu, 

wybrany algorytm prognozowania wraz z odpowiednio do-

branymi współczynnikami, został przetestowany na więk-

szym, bo dwumiesięcznym, zestawie danych (62 dni pomia-

rowe). Jako horyzont prognozowania wybrano prognozowa-

nie krótkoterminowe z wyprzedzeniem 1 dnia na kolejen 

godziny doby. Do prognozowania użyto informacji o pro-

gnozie temperatury zewnętrznej na kolejny dzień pomiaro-

wy. Informacje tę pobierano z serwerów pogodowych, które 

udostępniają takie dane z podziałem na godziny.  

 

2. BUDOWA ALGORYTMU PROGNOZOWANIA 

2.1. Sztuczne sieci neuronowe 

W ramach niniejszej pracy zbudowano model sieci 

neuronowej składający się z neuronów z sigmoidalną funk-

cją aktywacji jak to pokazano na rys. 1. Chcąc dokładnie 

odwzorować prawo przyczynowe i współistnienia możemy 

potraktować zużycie energii elektrycznej jako funkcję zależ-

ną od różnych parametrów (Tab. 1). W ten sposób określając 

czynniki wpływające na jej wielkość możemy zbadać ich 

udział w kreowaniu wyniku. Model sieci neuronowej zakła-

da jej wcześniejszą naukę w celu aproksymacji funkcji, tak 

aby błąd wynikający z różnicy pomiędzy jej odpowiedzią, a 
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rzeczywistym wynikiem był jak najmniejszy. W tym celu 

należy gromadzić dane historyczne na temat wartości wejść, 

przewidywanego wyniku i rzeczywistej wartości. Sieć neu-

ronowa jest strukturą składającą się z neuronów. Podstawo-

wą architekturą sieci, użytą w niniejszej pracy, jest jednokie-

runkowa sieć (Rys 2). Większa ilość warstw ukrytych po-

zwala na dokładniejsze zaproksymowanie wieloargumento-

wych funkcji. W niniejszej pracy użyto sieci trójwarstwo-

wej: dwie warstwy ukryte (tab. 2) i jeden neuron wyjściowy. 

 

                 

Rys. 1. Schemat neuronu  

 
Rys. 2. Schemat sieci neuronowej dwuwarstwowej  

 
Tab. 1. Czynniki wpływające na zużycie energii elektrycznej 

Odbiorca Główny czynnik 

Hotele 
liczba zajmowanych pokoi 

temperatura zewnętrzna powietrza 

Zakłady produkcyjne 
uruchomione linie produkcyjne 

godziny pracy zakładu 

Centra handlowe 
godziny otwarcia 

temperatura zewnętrzna powietrza 

 

2.2. Uczenie sieci neuronowych 

Elementem który można modyfikować w sieci neuro-

nowej jest tablica wartości współczynników wagowych. To 

wagi odpowiadają za obliczenia sieci, a ich modyfikacja 

pozwala na dostosowanie odpowiedzi udzielanej przez sieć. 

Zestawienie ich wartości nazywane jest pamięcią sieci. Pro-

ces zmiany wartości wag nazywamy uczeniem sieci neuro-

nowej. Zazwyczaj wagi przy tworzeniu sieci są dobierane 

losowo, a następnie przy pomocy odpowiedniego algorytmu 

są modyfikowane wg. wzoru (1): 

wij (k+1)=wij (k)+∆wij  ( 1 ) 

Dużym problemem przy zmianie wartości wag w celu 

minimalizacji błędu średniokwadratowego jest wejście w 

obszar, w pobliżu którego kolejna zmiana nie zmniejsza 

znacząco wartość błędu. Obszar taki może być minimum 

lokalnym, a celem algorytmu uczącego jest osiągniecie mi-

nimum globalnego. Rozwiązaniem takiego problemu jest 

metoda momentu, gdzie do ogólnego wzoru na zmianę war-

tości wagi (1) dodaje się dodatkowy człon zależny od warto-

ści zmiany tej samej wagi w poprzednim cyklu: 

∆𝜇𝑤𝑖𝑗(𝑘) = [ 𝜂 ∙ 𝑓 ′(𝜑𝑗
𝜇

) ∙  (𝑦𝑧𝑗
𝜇

− 𝑦𝑗
𝜇

) ∙ 𝑥𝑖
𝜇

 ] + 𝛼 ∙ ∆𝜇𝑤𝑖𝑗(𝑘 − 1) 

(2) 

gdzie:  jest współczynnikiem szybkości uczenia, 𝛼 jest współ-

czynnikiem momentu, którego wartością oscyluje wokół jedności.  

Zdefiniowanie wag początkowych polega na dobraniu 

losowych wartości z przedziału otwartego (0,1). Dane wej-

ściowe są wykorzystywane przy obliczaniu odpowiedzi 

sieci, a wyjściowe przy określaniu wartości błędu. Na pod-

stawie wyliczonych błędów kolejnych warstw następuje 

modyfikacja wag. Cykl uczenia przy którym następuje 

zmiana wag jest powtarzany dla wszystkich wektorów uczą-

cych podlegających podziałowi. Wektory uczące stnowi 41 

dni pomiarowych. Jeśli po wykonaniu obliczeń dla wszyst-

kich wektorów uczących, błąd średniokwadratowy sieci dla 

wszystkich wektorów jest większy od zadanego, cały cykl 

jest powtarzany. Algorytm ucznia (Rys. 6) różni się od algo-

rytmu douczania (Rys. 7) tym, że na początku sam dobiera 

losowe wartości wag, podczas gdy przy douczaniu są one 

wczytywane z uprzednio przygotowanych plików konfigura-

cyjnych. Douczanie odbywa się na danych testowych, po 

każdym dniu pomiarowym, dla 62 dni pomiarowych. 

 
3. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

 

Badania eksperymentalne wykonano dla przygotowania 

prognozy zużycia energii w budynku mieszkalnym wieloro-

dzinnym  wyposażonym w ciepłownie z pompą ciepła. Do 

zbierania i transmisji danych pomiarowych wykorzystano 

system z koncentratorem danych IED (Inteligent Electronic 

Devices), którego schemat przedstawiono na rys. 8. Dane 

wejściowe do sieci neuronowej zostały znormalizowane: 

(dzień roku, zakres 1 – 366, dzień tygodnia, zakres 0 (ponie-

działek) – 6 (niedziela), godzina (zakres 0 – 23), tempera-

tura otoczenia i przedstawione na rys. 3. Do badań użyto 

sieci trójwarstwowej o następujących parametrach:  

- liczba warstw ukrytych – 2, 1 neuron wyjściowy  

- liczba neuronów warstw ukrytych –  Tab. 2, 

- wartość błędu średniokwadratowego, poniżej które-

go można uznać sieć za nauczoną  - 0,008 (1,6kWh) , 

- maksymalna liczba epok obliczania wartości wag 

dla neuronów, 

- wartość współczynnika momentu uczenia, 

- wartość współczynnika szybkości uczenia sieci, 

- dobór algorytmu uczenia. 

Każdą z opisanych w Tab. 2 konfiguracji sieci  spraw-

dzono w następujących parametrach uczenia:  

A) moment uczenia=0,5, szybkość uczenia=0,5, za-

kończenie uczenia gdy błąd średniokwadratowy spadnie 

poniżej 0,00005, 

B) moment uczenia=0,2, szybkość uczenia=0,5, za-

kończenie uczenia gdy błąd średniokwadratowy spadnie 

poniżej 0,00005, 

C) moment uczenia=0,5, szybkość uczenia=0,2, za-

kończenie uczenia gdy błąd średniokwadratowy spadnie 

poniżej 0,00005, 

D) moment uczenia=0,2, szybkość uczenia=0,2, za-

kończenie uczenia gdy błąd średniokwadratowy spadnie 

poniżej 0,00005, 

E) moment uczenia=0,5, szybkość uczenia=0,5, za-

kończenie uczenia gdy błąd każdego z wektorów uczących 

wyniesie mniej niż 0,008. 
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Rys. 3. Fragment znormalizowanych danych uczących (oś odciętych – kolejne godziny) 

 

Rys.4. Porównanie rzeczywistego i prognozowanego zużycia energii, oś x – kolejne godziny  

 

Rys.5. Względny błąd prognozy, oś x – kolejne godziny dla testowych dni pomiarowych 

Tab. 2. Konfiguracje sieci neuronowych 

 
Liczba neuronów w pierwszej 

warstwie 

Liczba neuronów w drugiej 

warstwie 

Konfiguracja 1 5 10 

Konfiguracja 2 10 10 

Konfiguracja 3 10 100 

Konfiguracja 4 30 100 
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Rys. 6. Algorytm uczenia 
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 Rys. 7. Algorytm douczania 
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Na rys. 9 przedstawiono wykres obrazujący  uczenie 

się sieci wraz z upływającymi epokami. Został na nim poka-

zany przebieg dwóch zmiennych: „MSE” – (mean square 

error) jest to bieżąca wartość błędu średniokwadratowego, 

jaki towarzyszył procesowi uczenia, „l.błędów” przedstawia 

bieżącą liczbę neuronów, których wynikowy błąd jest więk-

szy od zadanej wartości dla wszystkich wektorów uczących.  

Wynik przeprowadzonych testów został przedstawiony w 

poniższej tabeli (Tab. 3). W komórkach zostały zawarte 

dwie wartości: 

- górna wartość: łączny błąd średniokwadratowy obliczony 

podczas testu gotowej sieci (po uczeniu), 

- dolna wartość: liczba wektorów uczących, których błąd 

podczas uczenia był większy od zadanej wartości. 

      Tab. 3. Wyniki uczenia sieci 

 
Konfiguracja 1 Konfiguracja 2 Konfiguracja 3  Konfiguracja 4 

A 
6,4 

334 

5,08 

337 

4,44 

306 

6,68 

294 

B 
5,92 

335 

3,68 

330 

4,48 

322 

3,6 

298 

C 
4,04 

335 

3,64 

344 

3,88 

340 

3,72 

324 

D 
4,92 

312 

3,48 

330 

3,56 

337 

3,8 

326 

E 
7,56 

267 

3,08 

193 

2,48 

193 

1,32 

83 

Podczas testów stwierdzono, że wraz z wzrostem liczby 

neuronów, wzrasta tendencja do zmniejszania się liczby 

błędów popełnianych przez sieć. Testowanie sieci przepro-

wadzono na danych pomiarowych z 62 dni. Wyniki przed-

stawiono na rys. 4 i rys. 5. Względny średni błąd prognozy 

wynosił około 3,74%. 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

W artykule wykazano możliwość wykorzystania sieci 

neuronowych do prognozowania zużycia energii elektrycz-

nej. Wyjątkowość  metody predykcji  polegała na doborze 

wektora uczącego tj. wzięto pod uwagę prognozę temperatu-

ry zewnętrznej (serwery pogodowe) oraz dzień tygodnia i 

dzień roku jako wejście do sieci. Dane prognozowane mogą 

być wykorzystane przez Sprzedawcę Energii lub Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego.  OSD zna obciążenie systemu i 

może przewidzieć problemy z dostawą energii, zaś Sprze-

dawca Energii zamawia ją na giełdzie TGE na następny 

dzień w korzystnych cenach. Niestety jeżeli popełni błąd, to 

wyrównanie różnic (zakup lub odsprzedaż) na rynku bilansu-

jącym, nie jest korzystne finansowo. Posiadając możliwość  

zarządzania swym rzeczywistym zapotrzebowaniem na 

energię, może zmniejszać powstałe różnice pomiędzy za-

mówieniem a faktycznym zużyciem. A to z kolei ogranicza 

jego straty finansowe. Dalsze badania przewidują wykorzy-

stanie pompy ciepła (rys. 8) do sterowania rzeczywistym 

zużyciem, aby dostosować się do prognozy. 
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APPLICATION ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR ELECTRICITY PREDICTION 

 

This paper presents a flexible approach to forecasting of energy consumption  in  residential buildings, using time series 

analysis and neural networks. Our goal is to develop a one day-ahead forecasting  model based on an artificial neural network 

using information about temperature of air. The article has been proposed neural network prediction method using a multi-

layered feed-forward artificial neural network with the backpropagation training algorithm. Experimental results have showed 

that the proposed neural network can faithfully reproduce the curve of daily energy consumption with a percentage error less 

than 3.74%. 
 

Keywords: forecasting energy consumption, artificial neural network. 

 

Rys. 8. System zbierania danych pomiarowych 

 

 
Rys. 9. Uczenie sieci neuronowej konfiguracja 1D 
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Streszczenie: Transformatory energetyczne są jednymi 

z podstawowych elementów systemu elektroenergetycznego. 

Objawem wewnętrznych defektów ich układu izolacyjnego może 

być powstawanie wyładowań niezupełnych (wnz). Sygnały 

elektryczne wywołane przez wnz są rejestrowane na doprowadze-

niach liniowych, do których docierają propagując wzdłuż uzwojeń, 

od miejsca ich występowania. W zależności od położenia defektu 

oraz jednostkowych parametrów elektrycznych uzwojenia zmie-

niają się parametry czasowo-częstotliwościowe sygnałów obserwo-

wanych w miejscu ich detekcji. W artykule przedstawiono wyniki 

badań propagacji impulsów wnz na modelu laboratoryjnym 

uzwojenia transformatora oraz, dla porównania, wyniki symulacji 

numerycznych w programie Matlab/Simulink. Podczas symulacji 

stosowano pewne uproszczenia złożonej struktury uzwojenia 

transformatora analizując wpływ miejsca wyładowania na wybrane 

właściwości impulsów rejestrowanych na zacisku liniowym.  

 
Słowa kluczowe: uzwojenia transformatora, wyładowania 

niezupełne, lokalizacja, modelowanie numeryczne. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Od początku funkcjonowania elektroenergetyki, której 

podstawowym celem jest wytworzenie, transmisja i dostar-

czenie energii elektrycznej do odbiorcy końcowego, trans-

formatory energetyczne są jednymi z podstawowych 

elementów całego systemu elektroenergetycznego. Dla 

zapewnienia niezawodności ich działania duże znaczenie ma 

wszechstronna i wiarygodna diagnostyka. Jednym z obja-

wów obecności wewnętrznych defektów układu izolacyj-

nego jest powstawanie wyładowań niezupełnych (wnz). 

W przypadku transformatorów mocy z izolacją papierowo-

olejową mogą one występować w różnych miejscach, 

w uzwojeniach transformatora (np. w izolacji głównej lub 

międzyzwojowej) lub w jego przepustach.  

Wyładowania niezupełne w inkluzjach gazowych 

charakteryzują się bardzo krótkimi czasami narastania tr oraz 

niewielkimi szerokościami impulsów tw, mierzonymi na 

połowie wartości szczytowej (tr nawet poniżej 1 ns, tw rzędu 

10
-9

÷10
-7

). Z tego względu ich widmo częstotliwościowe jest 

bardzo szerokie, dzięki czemu możliwe jest stosowanie róż-

nych elektrycznych i elektromagnetycznych metod detekcji 

i lokalizacji źródeł [1]. Dla wykrycia i lokalizowania źródeł 

wnz w transformatorach można używać czujników anteno-

wych różnego typu, rejestrujących sygnały elektromagne-

tyczne w zakresach częstotliwości VHF/UHF (ang. Very 

High Frequency / Ultra High Frequency). Ze względu na 

ekranujące działanie kadzi transformatora czujniki takie 

muszą być umieszczone w jej wnętrzu lub na oknie 

dielektrycznym instalowanym w jej pokrywie [2-8]. W tej 

metodzie lokalizowanie lub przynajmniej zgrubne oszaco-

wanie położenia źródeł wnz może nastąpić poprzez zastoso-

wanie metody triangulacyjnej opartej na pomiarach czasów 

charakterystycznych dla impulsów elektromagnetycznych 

rejestrowanych na poszczególnych czujnikach (rys.1).  
 

 
 

Rys. 1. Lokalizacja źródeł wnz w transformatorze z zastosowaniem 

czujników antenowych i metody triangulacyjnej (sygnały x1 do x3) 
 

Sygnały elektryczne wnz mogą być również rejestro-

wane na doprowadzeniach liniowych, do których docierają 

propagując wzdłuż uzwojeń od swego źródła (rys. 1, sygnał 

przewodzony y1). Uzwojenie odwzorowuje się zwykle jako 

linię długą o określonej liczbie czwórników z elementami 

skupionymi. W zależności od położenia defektu oraz 

parametrów elektrycznych uzwojenia, zmianie podlegają 

parametry czasowe i częstotliwościowe impulsów. Biorąc to 

pod uwagę, analiza parametrów impulsów rejestrowanych na 

zaciskach liniowych pozwala na oszacowanie miejsca 

występowania wyładowań w uzwojeniu [9-19]. 

W artykule przedstawiono wyniki badań propagacji 

impulsów napięciowych, o parametrach zbliżonych do para-

metrów impulsów wnz, w modelu uzwojenia transforma-

torowego oraz rezultaty symulacji w programie Matlab/ 

Simulink. W modelu numerycznym zastosowano uproszcze-

nia struktury uzwojenia, badając wpływ miejsca wystąpienia 

wnz na wybrane parametry impulsów rejestrowanych na 

zacisku liniowym. 
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2. LABORATORYJNE STANOWISKO POMIAROWE 
 

W badaniach laboratoryjnych na modelu uzwojenia 

transformatora (rys. 2) zastosowano stanowisko pomiarowe 

o konfiguracji przedstawionej na rysunku 3.  

Badane uzwojenie 10-dyskowe (rys. 2a) zostało nawi-

nięte na preszpanowym karkasie, do którego wsunięto rurę 

stalową, symulującą obecność uziemionego rdzenia. Dostęp 

do końców uzwojeń każdego z dysków zapewniły wyprowa-

dzone na zewnątrz odczepy, ponumerowane od P1 do P11. 

Odczep P1 (najniżej położony) połączono ze stalową rurą 

i uziemiono. Do najwyżej położonego odczepu P11, pełnią-

cego funkcję zacisku liniowego, przyłączono sondę oscylo-

skopową o niewielkiej pojemności doziemnej (S1). 
 

a)

    

b)

  
 

Rys. 2. Przykłady modelowych uzwojeń transformatorowych: 

a) uzwojenie dyskowe, b) uzwojenie warstwowe 
 

   
 

Rys. 3. Schemat blokowy stanowiska do badania wpływu położenia 

źródła wnz na parametry impulsów rejestrowanych na zacisku 

liniowym transformatora (PD CAL – kalibrator impulsów wnz, 

GPIB – interfejs standardu IEEE-488, RL – rezystor obciążenia,  

S1, S2 – sondy oscyloskopowe o małej pojemności doziemnej 
 

Do wytwarzania szybkozmiennych, krótkotrwałych 

impulsów modelowych, symulujących występowanie wnz, 

zastosowano źródło impulsów o określonym ładunku, 

kalibrator CAL1D (Power Diagnostix), używany zwykle do 

skalowania torów pomiarowych podczas badań wnz w trans-

formatorach. Urządzenie to zawiera generator stromych 

impulsów napięciowych o regulowanej wartości szczytowej 

połączony szeregowo z wyjściem przez kondensator 

sprzęgający o niewielkiej pojemności (C < 10pF). Użycie 

drugiej pasywnej sondy oscyloskopowej S2 o parametrach 

identycznych z sondą S1 pozwalało obserwować kształt 

impulsu w miejscu jego wprowadzenia do uzwojenia.  

3. WYNIKI POMIARÓW I SYMULACJI 
 

Wykonanie pomiarów miało na celu określenie zależ-

ności pomiędzy miejscem wyładowania (punktem wprowa-

dzenia impulsu ładunkowego do uzwojenia), a wybranymi 

parametrami impulsu napięciowego rejestrowanego na 

zacisku liniowym modelowego uzwojenia dyskowego. 

Impulsy z kalibratora były podawane na kolejne odczepy 

modelu uzwojenia, zaczynając od odczepu P2, aż do P10. 

Przebiegi napięciowe sygnałów S1 i S2 rejestrowano 

jednocześnie w dwóch torach pomiarowych oscyloskopu 

cyfrowego (Tektronix TDS2014 lub RIGOL DS1054), 

z odpowiednio wysoką częstotliwością próbkowania i z za-

stosowaniem wbudowanej funkcji uśredniania sygnału – dla 

eliminacji/ograniczenia wpływu szumu towarzyszącego 

sygnałom pomiarowym.  

Na rysunku 4 przedstawiono wyniki analizy częstotli-

wościowej sygnałów pomiarowych rejestrowanych na 

zacisku liniowym, w zależności od miejsca wprowadzenia 

impulsu ładunkowego z kalibratora. Analiza widm amplitu-

dowych pozwala określić zmiany wartości prążków widma 

oraz wzajemnych proporcji pomiędzy nimi dla poszcze-

gólnych sygnałów. Z tego powodu widmo może być 

traktowane jako charakterystyczna sygnatura miejsca 

występowania defektu, na podstawie której może być 

szacowana jego lokalizacja. Podstawowym problemem 

pozostaje dokładność określenia funkcji przejścia, zależnej 

od wielu parametrów geometrycznych i materiałowych 

konstrukcji transformatora [15, 17]. Przebiegi napięciowe na 

zacisku liniowym, wywołane wprowadzeniem impulsu wnz 

w 3 różne miejsca uzwojenia, przedstawiono na rysunku 5. 
 

 
 

Rys. 4. Widma amplitudowe sygnału rejestrowanego na zacisku 

liniowym (P11) w zależności od miejsca wprowadzenia impulsu 

ładunkowego do uzwojenia transformatora (odczepy od P2 do P10) 
 

Lokalizowanie defektów jest wspomagane symulacjami 

numerycznymi propagacji impulsów w uzwojeniach. W tym 

celu stosowane są modele bazujące na modelach linii długiej 

n-czwórnikowej z elementami skupionymi RLC (rys. 6), 

również z modelem wieloprzewodowej linii długiej MTL 

(ang. Multiconductor Transmission Line) [9, 10, 12-15]. Dla 

opisywanego przypadku przygotowano numeryczny model 

uzwojenia dyskowego implementując go w programie 

Matlab/Simulink, zgodnie z założeniami opisanymi w [13, 

15]. Podstawą dla numerycznego opisu badanego uzwojenia 

był model uproszczony (rys. 6b), którego wartości elemen-

tów oszacowano na podstawie pomiarów i obliczeń. 
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Rys. 5. Rejestrowane podczas pomiarów przebiegi napięcia na 

zacisku liniowym uzyskane dla trzech różnych punktów 

wprowadzenia impulsu z kalibratora wnz (RL = 1 kΩ) 
 

 

 

Rys. 6. Wybrane modele uzwojeń transformatora energetycznego: 

a) model złożony [12], b) model uproszczony [13, 15]. Elementy 

modelu uzwojenia: Cg – pojemność doziemna, Ck – pojemność 

wzdłużna, Lk – indukcyjność uzwojenia, rk – rezystancja szeregowa 

uzwojenia, Rk – rezystancja reprezentująca straty, m.in. w rdzeniu,  

Gg – konduktancja doziemna, [M] – macierz indukcyjności wza-

jemnych poszczególnych sekcji uzwojenia 
 

Na rysunku 7 przedstawiono wyniki symulacji przebie-

gów napięcia na zacisku liniowym wywołanych wprowadze-

niem impulsu ładunkowego w 3 różne miejsca uzwojenia. 

Uproszczenie modelu nie pozwoliło na uzyskanie wiernego 

odwzorowania kształtu przebiegów rzeczywistych. Symula-

cja potwierdza jednak silnie nieliniową zależność wartości 

szczytowej sygnału na zacisku liniowym od miejsca 

wprowadzenia impulsu ładunkowego (rys. 8). Po oszaco-

waniu lokalizacji defektu na podstawie sygnatury częstotli-

wościowej tego typu funkcja skalowania (związana z funkcją 

przejścia) jest niezbędna dla oszacowania parametrów wnz. 

 
 

Rys. 7. Symulowane numerycznie przebiegi napięcia na zacisku 

liniowym uzyskane dla trzech różnych punktów wprowadzenia 

impulsu z kalibratora wnz (RL = 1 kΩ) 
 

 
 

Rys. 8. Zależności względnej wartości szczytowej przebiegu 

napięciowego na zacisku liniowym od miejsca wystąpienia wnz, 

dla przebiegów rejestrowanych podczas eksperymentów na modelu 

uzwojenia   oraz symulowanych   (przy zachowaniu stałej 

wartości ładunku wyładowania); UPn – wartość szczytowa impulsu 

na zacisku liniowym przy wprowadzeniu impulsu ładunkowego na 

odczep Pn (n = 2, 3, … 10). 
 

4. PODSUMOWANIE 
 

Problematyka detekcji wnz oraz lokalizacji ich źródeł 

w transformatorach energetycznych pozostaje wciąż aktual-

nym problemem badawczym, ważnym z punktu widzenia 

zapewnienia niezawodności działania tych urządzeń. 

Badania wykonane na modelu uzwojenia wskazują na 

złożoną strukturę szerokopasmowego widma sygnału reje-

strowanego na zacisku liniowym. Dla defektu o określonej 

lokalizacji może ona stanowić identyfikującą ją indywidu-

alną sygnaturę. Jak wskazano w źródłach literaturowych, 

oszacowanie lokalizacji defektu jest pierwszym krokiem 

oceny jego znaczenia dla stanu układu izolacyjnego. Próba 

szacowania parametrów wnz wymaga bowiem określenia 

funkcji skalowania, uwzględniającej położenie defektu. Nie 

jest to zadanie łatwe, nawet dla nowych jednostek 

transformatorowych o dobrze znanej geometrii [17]. 
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Wyniki badań potwierdzają, że wartość szczytowa 

sygnału na zacisku liniowym jest tym większa im bliżej 

niego występuje wyładowanie, a zastosowany model uzwo-

jenia dobrze odwzorowuje kształt silnie nieliniowej funkcji 

skalowania. Równocześnie, należy zauważyć, że ze względu 

na rozkład napięcia na uzwojeniu, zarówno podczas 

normalnej pracy jak i w stanach przejściowych, w górnej 

jego części występują warunki polowe bardziej sprzyjające 

powstawaniu wnz. Oznacza to, że obszar o większym 

prawdopodobieństwie pojawienia się wnz daje równocześnie 

lepsze warunki dla uzyskania większej wartości stosunku 

sygnał/szum i wykrywania wyładowań. 
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MODELLING PARTIAL DISCHARGE PULSES PROPAGATION  
IN THE WINDINGS OF POWER TRANSFORMERS USING LABORATORY STAND 
 

Power transformers are one of the basic elements of the power system. The occurrence of partial discharge is a 

symptom of internal defects of their insulating system. Electrical signals caused by partial discharges are recorded on the line 

terminals that receive electrical signals propagating along the winding from the source of discharge. Depending on the 

location of the defect and the characteristic parameters of the electrical windings are changing parameters of the time-

frequency signals observed in the place of its detection. The article presents the results of the propagation of pulses PD in 

models of transformer windings, compared to the results of numerical simulations. During the simulation takes into account 

the complex, multi-element structure of the windings of the transformer and its impact on the time-frequency characteristics 

of pulses recorded on a terminal line. 

 
Keywords: transformer windings, partial discharges, localization, numerical modelling. 
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Streszczenie: Powstawanie wyładowań niezupełnych (wnz)  

w defektach układów izolacyjnych jest uzależnione od rodzaju 

napięcia działającego na te układy (stałe/przemienne, sinusoidalne/ 

odkształcone/impulsowe) oraz od parametrów określających wła-

ściwości samego defektu, takich jak: położenie defektu w układzie 

izolacyjnych, jego rodzaj (np. ostrze metaliczne w gazie, wew-

nętrzna inkluzja gazowa), stan powierzchni dielektryka w obszarze 

defektu itp. W artykule rozważany jest wpływ odkształceń 

przemiennego napięcia probierczego na powstawanie wnz oraz na 

ich parametry istotne z punktu widzenia metod fazowo-

rozdzielczych rejestracji i analizy wyładowań. Przedstawiono 

analizy teoretyczne, wyniki rejestracji laboratoryjnych dla źródeł 

modelowych oraz wybrane symulacje numeryczne.  

 
Słowa kluczowe: układ izolacyjny, wyładowania niezupełne, 

napięcia odkształcone, modelowanie. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Badania i analizy wyładowań niezupełnych (wnz) są 

jedną z szeroko obecnie rozpowszechnionych metod diagno-

zowania stanu układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych 

wysokiego napięcia, stosowanych w elektroenergetyce na 

etapach wytwarzaniu, przesyłu i rozdziału energii 

elektrycznej. Wyładowania niezupełne są wyładowaniami 

elektrycznymi, występującymi jedynie w części objętości lub 

na części powierzchni układu izolacyjnego, które nie 

powodują w sposób bezpośredni utraty jego właściwości 

izolacyjnych [1, 2]. Warunkami niezbędnymi dla ich 

powstawania jest lokalne przekroczenie krytycznej wartości 

natężenia pola elektrycznego oraz równoczesne pojawienie 

się elektronu inicjującego rozwój wyładowania. 

Podstawowymi, najczęściej wyróżnianymi formami 

wnz, różniącymi się pomiędzy sobą warunkami i mechaniz-

mami powstawania oraz rozwoju są: 

–  wyładowania ulotowe; 

– wyładowania w zamkniętych inkluzjach gazowych; 

– wyładowania powierzchniowe. 

Wszystkie one mogą być charakteryzowane jako im-

pulsowe, niestacjonarne procesy stochastyczne, które naj-

częściej są opisywane za pomocą metod i parametrów 

statystycznych [2]. Czynnikiem powodującym powstawanie 

wnz i równocześnie w pewien sposób je porządkującym jest 

napięcie (robocze lub probiercze), oddziałujące na układ 

izolacyjny. Najczęściej dla układów i urządzeń elektro-

energetycznych jest to napięcie przemienne o częstotliwości 

sieciowej 50 Hz lub 60 Hz. 

W warunkach przemysłowych, w układach prądu 

przemiennego AC, ze względu na niezerowe wartości 

impedancji sieci oraz obecność odbiorników nieliniowych, 

dochodzi do powstawania odkształceń napięcia. Dla analizy 

teoretycznej układów z przebiegami odkształconymi stosuje 

się zwykle analizę harmonicznych opartą na przekształceniu 

Fouriera [3]. Przebiegi odkształcone zawierające wyższe 

harmoniczne w negatywny sposób oddziałują na urządzenia 

i maszyny elektryczne zasilane z sieci elektroenergetycznej. 

Z tego powodu podejmowane są różnego rodzaju działania 

techniczne zmierzające do eliminowania lub ograniczania 

obecności harmonicznych, a przez to minimalizowania 

niekorzystnych ich efektów [4, 5]. 

Jednym ze skutków obecności napięć odkształconych 

są modyfikacje parametrów narażeń polowych, którym 

poddawane są układy izolacyjne, a w efekcie również 

zmiany warunków determinujących powstawanie wnz. 

Dotyczy to zarówno wartości maksymalnych, jak również 

pochodnych napięcia. Ze względu na wpływ tych 

parametrów na przebieg procesów degradacji oraz na czas 

życia izolacji problematyka ta jest badana od wielu lat, dla 

różnych rodzajów układów izolacyjnych [6-21].  

Artykuł opisuje wyniki laboratoryjnych rejestracji wnz 

dla dwóch układów modelowych 1) ostrze-płyta oraz 

2) zamkniętych inkluzji gazowych w dielektryku stałym. Dla 

tego drugiego przypadku przedstawiono również wyniki 

symulacji numerycznych przebiegów czasowych wnz. 
 

2. STANOWISKO POMIAROWE I OBIEKTY BADAŃ 
 

Podczas przeprowadzonych eksperymentów laborato-

ryjnych wnz były rejestrowane z zastosowaniem detekcji 

szerokopasmowej. Analizie podlegały formy impulsowe 

wyładowań, ich podstawowymi rejestrowanymi parametrami 

były: faza wystąpienia wyładowania i jego ładunek pozorny. 

Układ pomiarowy (rys. 1) zgodny z wymogami normy IEC 

60270 składał się z: programowanego źródła napięcia, 

układu detekcyjnego z kondensatorem sprzęgającym Ck 

i impedancją pomiarową Zm, umieszczonymi w gałęzi 

równoległej do obiektu badań OB; 3) systemu do pomiaru 

wnz ICM System (Power Diagnostix Systems). Dzielnik R1-

R2 pozwalał na uzyskanie sygnału synchronizującego 

moment rozpoczęcia kolejnego okresu napięcia. System do 

pomiaru wnz był sterowany przez przez komputer nadzorczy 

poprzez interfejs pomiarowy IEEE-488 (GPIB). 
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Rys. 1. Blokowa struktura systemu pomiarowego: PG – programo-

wany generator przebiegów napięciowych (Analogic 3020), 

wzmacniacz wysokonapięciowy TREK 20/20B; R1/R2 – skompen-

sowany dzielnik wysokiego napięcia, OB – obiekt badany, Ck – 

kondensator sprzęgający, Zm – impedancja pomiarowa, UKS – 

układ kondycjonowania sygnału, PD – przedwzmacniacz toru wnz, 

SYNC – przedwzmacniacz toru napięcia, ICM – system rejestracji 

obrazów fazowo-rozdzielczych wnz ICM System 
 

Dane rejestrowane przez system ICM były przetwa-

rzane numerycznie i wizualizowane przy zastosowaniu 

dedykowanych procedur obliczeniowych zaimplemento-

wanych w środowisku programu Matlab. 

Program badań eksperymentalnych obejmował obser-

wacje i analizy wpływu obecności wyższych harmonicznych 

na dwie formy wyładowań: 1) wyładowania ulotowe, 

2) wyładowania w modelowej, zamkniętej inkluzji gazowej 

o określonej geometrii (rys. 2).  

 

 
 

Rys. 2. Konfiguracja badanych próbek modelowych układu izola-

cyjnego z inkluzją powietrzną o określonej geometrii 

 

3. WYNIKI BADAŃ 
 

Wszystkie opisane w artykule badania eksperymentalne 

wykonano w Laboratorium Wysokich Napięć Katedry 

Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH.  

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki rejestracji obrazów 

fazowo-rozdzielczych ulotu elektrycznego w powietrzu, 

powstającego w przykładowym układzie elektrod ostrze-

płaszczyzna, zasilonego napięciem o kontrolowanej zawar-

tości wyższych harmonicznych: 

a) tylko składowa podstawowa 50 Hz – U1; 

b) U1 + 5. harmoniczna U5 o fazie 0° (20% U1); 

c) U1 + 5. harmoniczna U5 o fazie 180° (20% U1). 

Przy tak znacznym udziale procentowym wyższych 

harmonicznych w przebiegu czasowym napięcia wyraźnie 

widoczne są lokalne minima i maksima, których położenie 

jest zależne od wzajemnych relacji fazowych poszcze-

gólnych harmonicznych.  

 

U1 =  3.2 kV U1 = 3.6 kV U1 =  4.0 kV 

   

   

   

Rys. 3.  Wybrane obrazy fazowo-rozdzielcze ulotu elektrycznego w układzie ostrze-płaszczyzna przy wzrastającej wartości napięcia: 

a) sinusoida bez odkształceń, b) dodana 5. harmoniczna z fazą 0°, c) dodana 5. harmoniczna z fazą 180° 

a) 

b) 

c) 
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Analiza obrazów fazowo-rozdzielczych wyładowań 

wskazuje na istotny wpływ kształtu napięcia na zakres 

fazowy występowania impulsów ulotu ujemnego, genero-

wanego w opisywanym przypadku. Wynika to bezpośrednio 

z warunków, jakie są konieczne dla jego powstania [1, 22]. 

Decydujące znaczenie wartości napięcia sprawia, że po 

przekroczeniu wartości krytycznej, charakterystycznej dla 

aktualnego stanu gazu, dochodzi do powstawania wyłado-

wań o niemal stałym ładunku pojedynczych impulsów. 

Rysunek 4 przedstawia wyniki rejestracji wyładowań 

powstających w modelowej inkluzji gazowej przy napięciu 

zawierającym składową podstawową U1 oraz jej 7. harmo-

niczną U7 o fazie 0° (amplituda U7 wynosi 20% U1). Analiza 

kształtu i położenia elementów obrazów związanych 

z aktywnością wnz pozwala zauważyć, że wraz ze wzrostem 

wartości napięcia na obrazie zaczynają się pojawiać 

odseparowane fazowo grupy wyładowań o tej samej 

biegunowości. 
    

     

Rys. 4. Obrazy fazowo-rozdzielcze wnz w modelowej inkluzji 

gazowej przy napięciu będącym sumą składowej podstawowej U1 

o programowanej amplitudzie oraz 7. harmonicznej U7 o amplitu-

dzie wynoszącej 20% U1 i fazie 0° 

 

Korzystając z numerycznego modelu płaskiej inkluzji 

gazowej w dielektryku stałym, opartego na założeniach 

opisanych w publikacji [23] dokonano symulacji przebiegów 

czasowych wyładowań niezupełnych powstających pod 

wpływem napięcia przemiennego oraz napięć odkształ-

conych. Przebiegi na rysunku 5 przedstawiają wybrane 

wyniki symulacji dla napięcia sinusoidalnego U1 oraz dla 

napięcia będącego sumą składowej podstawowej U1 oraz 7. 

harmonicznej U7 o amplitudzie wynoszącej 20% U1 i fazie 

0° (jak dla obrazu fazowo-rozdzielczego z rysunku 4). 
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Rys. 5. Wyniki symulacji szeregów czasowych impulsów wyłado-

wań niezupełnych w modelowanej inkluzji gazowej przy napięciu 

sinusoidalnym U1 i odkształconym będącym sumą składowej 

podstawowej U1 oraz 7. harmonicznej U7 o amplitudzie wynoszącej 

20% U1 i fazie 0° 

 

Dla napięcia odkształconego z 7. harmoniczną impulsy 

wyładowań niezupełnych, powstające w inkluzji gazowej, 

tworzą charakterystyczne grupy, których położenie fazowe 

jest determinowane obecnością lokalnych minimów i maksi-

mów napięcia probierczego. 

 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Powszechność występowania nieliniowych odbiorni-

ków energii elektrycznej w sieciach elektrycznych, w tym 

coraz częstsze stosowanie układów energoelektronicznych 

sprawia, że kształt napięcia przemiennego w tych sieciach 

odbiega od sinusoidy. Ze względu na zaburzenia kształtu 

napięcia zmianie ulegają warunki inicjowania i rozwoju 

różnych form wnz. Powoduje to zmiany sekwencji szeregów 

czasowych impulsów wyładowań oraz akumulowanych 

obrazów fazowo-rozdzielczych. Analiza wyników pomiarów 

laboratoryjnych dwóch form modelowych tych wyładowań 

wskazuje, że: 

– w przypadku wyładowań ulotowych decydujące 

znaczenie dla powstawania wnz ma wartość napięcia 

probierczego, wyładowania powstają bowiem w tych 

zakresach fazy, w których napięcie przekracza wartość 

krytyczną; 

– dla wyładowań w inkluzjach gazowych, zamkniętych 

wewnątrz izolacji, ich powstawanie jest determinowane 

zarówno przez wartość napięcia (zachodzi konieczność 

przekroczenia wartości początkowej wyładowań), jak 

również pochodną napięcia, bowiem dla generacji 

kolejnych wyładowań musi dojść do zmiany wartości 

pola elektrycznego w inkluzji [18]. 

Symulacje numeryczne wykonane dla inkluzji gazowej 

potwierdziły rezultaty badań eksperymentalnych. 
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THEORETICAL ANALYSIS AND MODELLING OF THE VOLTAGE HARMONICS 

INFLUENCE ON FORMATION OF PARTIAL DISCHARGES IN HIGH VOLTAGE 

INSULATION SYSTEMS 

 
The formation of partial discharge in defects of the insulation systems depends on the kind of voltage acting on these 

systems (DC/AC, sinusoidal/distorted/pulsed) and the parameters defining the properties of the defect, such as the location of 

the defect in the insulating system, its type (e.g. a needle in a gas, inner gaseous inclusion) surface state of the dielectric in the 

area of defect, etc. The paper considers the influence of deformation of the AC voltage on the formation of partial discharges 

and their parameters relevant for the phase-resolved methods used for PD recording and analyzing. The theoretical analyzes, 

the results of laboratory measurements for the selected source model and numerical simulations are presented in the paper. 

 

Keywords: insulating system, partial discharge, distorted voltages, harmonics, modelling. 
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INFORMACJA O XXVII CYKLU SEMINARYJNYM 
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2017 

 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza do udziału w kolejnym 

XXVII cyklu seminaryjnym 

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE ’2017 

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i sposobów wykorzystania komputerów w nauce i technice. 

Seminarium różni się od typowych konferencji, ponieważ przy jednym spotkaniu wygłaszane są dwa lub trzy referaty. 

Dzięki temu słuchacze przychodzący na dany odczyt są zainteresowani tematyką prezentowaną w referatach, a czasu na 

spokojną dyskusję jest znacznie więcej. 

Komitet naukowy 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – przewodniczący 

dr inż. Lech Hasse, dr hab. inż. Bogdan Kosmowski, prof. PG, dr inż. Ludwik Referowski,  

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG 

Termin i lokalizacja seminarium 

Seminarium będzie się odbywać we wtorki w okresie od marca do czerwca i od października do grudnia 2017 roku, 

dzięki czemu autorzy referatów mogą zaproponować najbardziej dogodny termin. Referaty będą wygłaszane w kolejne 

wtorki o godzinie 14:15 na terenie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w budynku imienia 

Profesora Kazimierza Kopeckiego, w sali E-27. 

Dokładny harmonogram odczytów będzie ogłoszony w marcu 2017 roku.  

Publikacje materiałów seminaryjnych 

Wygłoszone referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch niezależnych recenzentów i akceptacji Komitetu 

Naukowego zostaną wydane w kolejnym Zeszycie Naukowym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej, ISSN 2353-1290 w grudniu 2017 roku. 

Konkurs na najlepszy referat w ramach cyklu seminaryjnego 
”Zastosowanie Komputerów Nauce i Technice’2017” 

W oparciu o opinię Komitetu Naukowego Seminarium autorom dwóch najlepszych, opublikowanych referatów zostanie 

przyznany dyplom i nagroda pieniężna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2017 roku. 

Zgłoszenie udziału w seminarium 

Streszczenie referatu o objętości pół strony formatu A4 napisane czcionką Times New Roman 10 pkt z pojedynczym 

odstępem między wierszami (około 450 słów) przy zachowaniu 2,5 centymetrowego górnego, dolnego, lewego i prawego 

marginesu winno być przesłane e-mailem do organizatorów do dnia 14 lutego 2017 na następujące dwa adresy: 

lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@pg.gda.pl 

Streszczenie powinno zwierać: 

TYTUŁ REFERATU,  

Imię i NAZWISKO autora (autorów) 

Miejsce pracy, e-mail, Propozycję terminu wygłoszenia referatu. 

Treść streszczenia ……………………………. 

Koszty udziału w seminarium 

Ewentualne koszty przejazdów do Gdańska, noclegu i wyżywienia uczestnicy seminariów pokrywają we własnym 

zakresie. 

Autorzy referatów pokrywają koszty związane z wydaniem materiałów seminaryjnych, które wynoszą za każdy referat: 

dla członków PTETiS    - 150 PLN (opłata ulgowa)  

dla pozostałych osób      - 250 PLN   

W przypadku, gdy objętość referatu przekracza 4 strony, autorzy referatu pokrywają także koszty wydania dodatkowych 

stron w wysokości 100 PLN za każdą dodatkową stronę nieparzystą. Istnieje również możliwość zamieszczenie kolorowych 

rysunków w tekście po wniesieniu dodatkowej  opłaty 120 PLN za stronę z rysunkami. 

Opłaty za udział w seminarium należy wpłacać na konto: 

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gdyni 

Konto Nr 56 2030 0045 1110 0000 0426 3120 
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Terminarz 

do 14.02.2017- nadsyłanie kart zgłoszeniowych oraz streszczeń referatów  

do 20.03.2017- informacje o akceptacji, wraz programem seminarium oraz wzorcem tekstu 

do 30.09.2017 - nadsyłanie tekstu referatu w pliku doc lub docx za pośrednictwem poczty e-mail  

Informacja w Internecie 

Informacje o działalności Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej można 

znaleźć na stronie internetowej: 

http://eia.pg.gda.pl/ptetis 

Informacje o seminarium są dostępne również za pośrednictwem telefonu komórkowego: 

501-678-006 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

lmreferowski@wp.pl  lub  ptetis@pg.gda.pl 
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INFORMATION FOR THE 27th SEMINAR  
APPLICATION OF COMPUTERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY’2017 

 
The Gdańsk Section of Polish Society Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS) invites you to 

participate in the 27
th

 Seminar 

APPLICATION OF COMPUTERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 2017 

The aim of this Seminar is to bring together researchers, engineers and users in order to exchange experiences in using 

computers in the fields of Science and Technology.  

In this particular Seminar at every working meeting, only two or three papers will be presented, this will provide 

greater time for discussion at the end of the presentations. 

Scientific Committee  

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – president 

dr inż. Lech Hasse,. dr hab. inż. Bogdan Kosmowski, prof, PG, dr inż. Ludwik Referowski,  

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG 

 

The Scientific Committee will be extended to include a number of additional delegates, expert in the field of the 

submitted paper. 

Dates and place of Seminar 

The seminar meeting is to be held between March & June and between October & December 2017 on a Tuesday.  

For this reason the authors can set the most convenient date of their presentation. The oral presentation of the paper will 

take place at the Electrical and Control Engineering Faculty, Building of Prof. Kazimierz Kopecki at 14:15, room E-27, the 

detailed of which will be announced in March 2016 . 

 

Conference Proceedings 

The submitted and evaluated papers, each by two independent reviewers, will be published in the following number of 

periodical journal „The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdańsk University of 

Technology”, ISSN 2353-1290.  

Award for the Best Paper presented in the cycle of Seminars  
”Application of Computers in Science and Technology 2017” 

Based on the judgement of the advisors and members of the Scientific Committee, the author(s) of the ‘Best Paper 

presented in Seminar 2017’ will be awarded a ‘Certificate of Competition’ and given a financial award for their efforts. 

The results of competition will be announced by jury panel at the beginning of 2017. 

Additional Information on the format of the submitted papers 

The paper is to be written in 10-point Times New Roman Regular, single-spaced type, and may be up to 500-1000 

words in length in A4 format with 2,5 cm top, bottom left and right margins.  

The paper should be sent to organiser as doc or docx file. 

  

lmreferowski@wp.pl  oraz  ptetis@pg.gda.pl  

 

 Closing date of submittal: 14
th

 February 2017  

The summary should contain the following: 

TITLE OF PAPER, Name and SURNAME of author(s) 

Organisation, e-mail, Approximate date of presentation 

Paper: 500-1000 words 

Costs of participation in the Seminar 

The participation in the Seminar is free of charge. The only expense to the author(s) will be the cost of publication in 

the following number of periodical journal „The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdansk 

University of Technology” ISSN 2535-1290. For the 4 pages of A4 format paper: 

40 € - for the Members of PTETiS (Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering) 

65 € - for other participants  

If the paper exceeds 4 pages additional cost of 25 € per page will be included. It is possible to print color figures in the 

paper at additional cost 30 € per page The costs of travel to Gdańsk and the cost of lodgings will be covered by the 

participant(s). 
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The payment of fees will be via international bank transfer to: 

BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Gdynia ul. Armii Krajowej 25, PL 81-395 Gdynia, Poland, Swift: PPABPLPK 

Bank Account: PL 56 2030 0045 1110 0000 0426 3120,  

Please ensure that the name of the participant(s) is included. 

Important dates 

February 14
th

, 2017     - participant(s) application with summary of paper  

March 20
th

, 2017         - notification of acceptance with programme of seminar and template of paper for publication  

September 30
th

, 2017  - submission of full papers (electronic copy as doc or docx file)   

Information on the website 

Further information on the Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering can be found on the 

website: 

http://eia.pg.gda.pl/ptetis  

 

Further information regarding the Seminar is also available via the mobile number:   

+48 501-678-006 

or by e-mail: 

lmreferowski@wp.pl   and   ptetis@pg.gda.pl 

 

 

 

 


