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WSTĘP
Międzyuczelniana Konferencja Metrologów jest konferencją z wieloletnią tradycją. Jako jej początek można przyjąć
Naradę Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego, zorganizowaną w 1966 roku w Szczecinie przez prof. Artura
Metala. Zdecydowano tam, że podobne spotkania będą odbywały się co roku w różnych ośrodkach akademickich, a tematyka
oprócz początkowej dydaktyki miernictwa zostanie rozszerzona o prezentacje tematyki badawczej młodych pracowników
nauki. II Narada została zorganizowana pod kierunkiem prof. Edmunda Romera na Politechnice Śląskiej, a III Narada
zorganizowana w Karpaczu pod kierunkiem prof. Andrzeja Jellonka przez Politechnikę Wrocławską. W trakcie
X Międzyuczelnianej Narady Metrologów, zorganizowanej w 1975 roku przez Politechnikę Szczecińską zdecydowano
o zmianie nazwy na Międzyuczelnianą Konferencję Metrologów.
Cechą wyróżniającą MKM jest to, że w trakcie każdej konferencji odbywa się posiedzenie Konwentu Seniorów,
utworzonego przez obecnych na konferencji profesorów i doktorów habilitowanych oraz przedstawicieli ośrodków, które nie
są reprezentowane przez profesora lub doktora habilitowanego. Do zadań Konwentu Seniorów należy m. in. wybór miejsca
i Komitetu Naukowego kolejnej konferencji. Przez wiele lat przyjmowano, że na Międzyuczelnianych Konferencjach
Metrologów prezentowane są referaty naukowe wyłącznie młodych pracowników (do stopnia doktora włącznie).
Organizatorzy ostatnich konferencji nie przestrzegają już tak rygorystycznie tej zasady.
XLVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 2016 zorganizowana została przez Akademię GórniczoHutniczą w Krakowie. Uczestnicy MKM goszczą w Krakowie po raz drugi, poprzednia konferencja zorganizowana przez
Katedrę Metrologii Akademii Górniczo-Hutniczej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Gajdy odbyła się w 2003 roku.
Organizatorzy MKM w 2016 roku związani są z Katedrą Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania
Energii. Zaangażowanie katedry o takiej nazwie nie jest przypadkowe, wskazuje na nowe kierunki rozwoju nauki i nowe
cywilizacyjne wyzwania. Związane są one z nowymi technologiami w nauce i przemyśle, wykorzystującymi energię
elektryczną, nowoczesne układy elektryczne i mechaniczne oraz najnowszą aparaturę elektroniczną. Każda z tych dziedzin
wymaga pomiarów, przetwarzania sygnałów, czujników pracujących na obiektach specjalnego „traktowania” tj.
z ekstremalnie małą ingerencją, czy zachowaniem zasad bezpieczeństwa obsługi i środowiska.
Prace przedstawione w trakcie obrad konferencji i zawarte w opublikowanych materiałach są wizytówką polskich
ośrodków naukowych, prowadzących badania z wykorzystaniem technologii metrologicznych. Badacze pracujący nad tymi
zagadnieniami są otwarci na otaczające środowisko i chętnie udostępniają efekty swoich prac, czego przykładem są
prezentowane materiały konferencyjne zawarte w tym zeszycie. Cennym wskaźnikiem dla przyszłości nauki jest duży udział
opublikowanych prac młodych naukowców.
Wszystkie zgłoszone do udziału w XLVIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów prace zostały poddane co
najmniej dwóm recenzjom przez członków Komitetu Naukowego i innych niezależnych ekspertów z ośrodków naukowych
z całej Polski. Na podstawie recenzji Komitet Naukowy zakwalifikował do przedstawienia w trakcie konferencji i publikacji
w Zeszycie Naukowym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 24 referaty.
W imieniu uczestników konferencji dziękujemy recenzentom za trud związany z oceną przesłanych referatów.
Organizatorom konferencji dziękujemy za pracę związaną z przygotowaniem obrad i możliwością odwiedzenia pięknego
Krakowa.
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG
Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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APPLICATION OF GAN TRANSISTORS TO INCREASE EFFICIENCY
OF SWITCHED-MODE POWER SUPPLIES
Witold AKSAMIT1, Jakub RZESZUTKO2
1.
2.
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Abstract: During the last few years Gallium Nitride became
a rapidly growing technology in the power conversion market.
GaN HEMT transistors are now offered by several manufacturers
and it is expected that in the nearest future they will replace
conventional Si transistors in many applications. The aim of this
article is to present the actual benefits of GaN transistors over Si by
comparing both technologies from the point of view of power
losses. It is shown that thanks to lower internal capacitances and
lower reverse recovery charge GaN transistors offer significant
improvements in power conversion efficiency, especially at higher
frequencies. Calculations of power losses are performed on the
example of a buck converter. Different types of GaN transistors
with different voltage ratings are analyzed.
Keywords: Gallium Nitride, GaN transistors, power conversion
efficiency.

1. INTRODUCTION
Power density becomes increasingly important in
modern power electronics. This is especially evident in
markets like automotive, where more and more electronic
devices need to be placed inside a car, or portable electronics
where continuous size reduction is desired. It is widely
reported that conventional silicon power electronic devices
have reached maturity and little progress in their
performance will be observed [1]. Therefore in applications
where Si components are used trade-off between size and
efficiency needs to be made meaning that size reduction is
obtained at a price of efficiency or vice versa. On the
contrary new wide-bandgap (SiC and GaN) power devices
offer significant reduction in switching losses compared to
Si [2], [3]. Moreover, the manufacturing technology of these
devices is still immature, so it can be expected that their
parameters will improve over time resulting in even better
performance [1]. As it will be shown in this paper by
replacing Si devices with wide-bandgap devices significant
increase in efficiency and power density can be obtained.
SiC and GaN devices are targeted at different market
segments. SiC devices that currently can be found on the
market include Schottky diodes and MOSFETs and are rated
at voltages between 600V and 1700V, aiming to replace
existing Si IGBTs and super-junction MOSFETs. On the
other hand GaN devices are rated at lower voltages.
Currently only GaN HEMT transistors are commercialized
with rated voltage varying between 15V and 600V and are

proposed as an alternative for existing low to medium
voltage Si MOSFETs and super-junction MOSFETs.
Numerous applications of GaN transistors are reported
in literature, including hard switched DC/DC converters [4],
[5] resonant converters [6], [7] high frequency integrated
converters [8], [9], inverters [10], [11] and motor drives
[12], [13]. In this article application of GaN transistors in
DC/DC converters is investigated.
A HEMT transistor is an intrinsically normally-on
device what makes it inconvenient for use in power
conversion applications and also it cannot be used as a direct
replacement for MOSFETs. Because of that several methods
to obtain a normally-off device were developed [2]. Among
them the most widely used are cascode connection [14],
[15], insulated recessed gate architecture [16] and p-GaN
layer under the gate [17], [18]. The transistor with p-GaN
layer is also called a gate injection transistor (GIT) because
it needs DC gate current to operate, which is usually in the
range of miliampers.
Mainly two substrates are used for power GaN devices:
SiC substrate (GaN-on-SiC) [2], [4] and Si substrate (GaNon-Si) [2], [19]. Also other technologies like Gan-onSapphire are reported in literature [2], [16], but these are less
popular for power components. Although devices
manufactured using GaN-on-SiC technology show better
characteristics, they suffer from the shortcomings of SiC
wafer fabrication: limited diameter and long production
time. This significantly increases cost and limits application
of these devices only to professional high-end equipment
[20]. On the other hand GaN-on-Si technology benefits from
the mature and well developed processes of Si wafer
fabrication and offers a good trade-off between cost and
performance [19]. This results in a cost effective solution
which may compete with Si devices in high volume target
applications.
2. POWER LOSS COMPONENTS
Characteristics of GaN and Si transistors are compared
from the point of view of power losses. According to [21]
any DC/DC converter topology can be represented in the
form of one canonical model. Therefore, in order to simplify
the calculations and better visualize the results, the analysis
is performed on the example of a synchronous buck

converter working in continuous conduction mode. In the
analysis only the transistor losses are taken into account,
neglecting other losses, e.g. in the storage inductor.
Schematic diagram of the circuit is shown in Fig. 1.
Individual components of the power loss are calculated
and visualized making it possible to directly compare the
contribution of each of the components on the total power
loss. The following power loss components are included in
the analysis: Conduction losses, Switching losses, Reverse
recovery losses, Dead time losses, Losses due to output
capacitance of the transistor, Losses due to gate charge of the
transistor, Losses due to gate current.

0

(4)
∆
2

(5)
(6)

∗

(7)

Where: VIN - input voltage of the converter, ΔIL – inductor
current ripple, VREV - voltage drop across body diode in case
of Si transistors and reverse voltage drop in case of GaN
transistors.
The power loss during the transition can be calculated
as:
∗
2

_

∗

_

(8)

∗

_

Where: f - switching frequency, T1_TOP, T2_TOP – transition
times, as shown in Fig. 2.

Fig. 1. Schematic diagram of synchronous buck converter

Conduction losses and gate current losses can be
referred to as static losses. The remaining components can
be referred to as dynamic losses. All the power loss
components are briefly described in the following
subparagraphs.
Conduction loss is the power dissipated in the channel
resistance during the on-time of the transistor. Neglecting
dead time and transition time, which are normally small
comparing to switching period, conduction loss for top
switch, bottom switch and total conduction loss are given by:
∗

_
_

∗

∗

(1)

∗ 1

(2)

∗

The main difficulty in calculating this power loss is to
find T1_TOP and T2_TOP, because they depend on several
parameters including input and output capacitance of the
transistor, gate driver output resistance, threshold voltage,
etc. Additionally, they may be influenced by non-ideal
behavior like gate oscillations what also makes the analysis
difficult. This component of power loss is estimated using
method presented in [22].
The turn-on waveforms of bottom transistor are shown
in
Fig. 3.

(3)

Where: IOUT – output current, RDSON – on-state channel
resistance, D – duty cycle.
Fig. 3 Turn on transition of bottom switch

Switching losses are caused by the operation of a transistor
in the linear region during transition period. Top switch and
bottom switch are treated separately as current and voltage
waveforms of both components are different. Idealized
waveforms of turn-on transition of the top switch are shown
in Fig. 2.

0

(9)
∆
2

(10)
(11)

∗

(12)

This power loss can be estimated as [22]:
_

_

∗

_

∗ 1.1 ∗
2

∗

∗

∗

(13)

Where: T1_BOT, T2_BOT – transition times, as shown in
Fig. 3.
Similarly as for the top switch, the method described in [22]
is used. Total switching losses:
Fig. 2. Turn-on transition of top switch

12

_

_

(14)
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Reverse recovery loss is caused by the charge stored in the
junction of the internal body diode of a transistor. During
transition from conducting to blocked state this charge needs
to be removed from the junction what results in reverse
current flowing through the diode for a specified time. In the
case of a synchronous buck converter working in continuous
conduction mode this occurs in the body diode of the bottom
switch when the top switch turns on.
Reverse recovery loss can be calculated using the following
formula:
∗

∗

(15)

Where: QRR is the reverse recovery charge of the bottom
switch.
GaN transistors in GIT and recessed gate configuration
do not contain the internal body diode so reverse recovery
loss is not present in these devices.
Dead time is a short period during which both top and
bottom switches are in off-state. Dead time is inserted every
time before top switch turns on and before bottom switch
turns on to avoid cross-conduction, i.e. situation when both
top and bottom switches are simultaneously in the on-state
causing short circuit between input voltage and ground. The
inductor current cannot be interrupted, so it will keep
flowing through the bottom switch during the dead time.
Since the bottom switch is turned off the current will flow
either through the body diode in case of Si MOSFET or GaN
cascode or in reverse direction from source to drain in case
of GIT and recessed gate transistors. During the dead time
tDEAD1 and tDEAD2 the current through the bottom switch can
be approximated as:
∆
(16)
_
2
∆
2

_

(17)

Therefore, dead time losses can be calculated as:
∆
2

∗
2∗

∗

∆
2

∗

∗

(18)

∗

Where: tDEAD – length of the dead time.
Losses due to output capacitance of the transistor: Each
time a transistor turns on and off its output capacitance COSS
is charged and discharged resulting in power loss. This loss
component can be approximated as:
_

_

2

2

∗

∗

(19)

Where: COSS_TOP and COSS_BOT – output capacitance of top
and bottom switch.
Assuming COSS of top and bottom switch equal:
∗

∗

(20)

Losses due to gate charge: in order to turn on a transistor
its gate capacitance needs to charged. Power required to turn
on both top and bottom transistors is:
2∗

∗

∗

(21)

Where: QG - total gate charge, VG - gate voltage
Losses due to gate current: in case of Si transistors the gate
to source leakage current during on-time is very low
resulting in negligible power loss. The same applies to GaN
transistors in cascode and recessed gate configurations. GIT
transistor, however, needs gate current which is normally in
the range from single mA to tens of mA [18]. The resulting
power loss is:
_

∗

∗

∗

_

∗

∗

∗

(22)

and
– turn-on times of top and
Where:
_
_
bottom switches, IG – gate current
Neglecting dead time and transition times:
∗

(23)

Total losses in the top and bottom switches:
(24)
3.

POWER LOSS CALCULATIONS

In order to evaluate the actual efficiency of GaN and Si
calculations of power losses are performed for three pairs of
GaN and Si transistors: with VDS rating of 40V, 100V and
600V. Additionally, the comparison for each pair is made for
two different switching frequencies, so that it is possible to
observe how the losses change with frequency.
Calculations are limited to the power losses emerged in
the switching transistors. The total loss is the sum of losses
in the top and bottom transistor. Other losses, e.g. in the
storage inductor, are not taken into account in this analysis.
Transistors are chosen so that in each pair the RDSON
and rated continuous drain-source current are similar. The
following transistors were chosen for comparison:
 40V: Si - Infineon BSZ040N04LS, GaN - EPC
EPC2015C
 100V: Si - Infineon BSZ150N10LS3, GaN - GAN
Systems GS61004B
 600V Si - Infineon IPW60R180C7, GaN - ON Semi
NTP8G206N
Based on datasheets, the main parameters of the chosen
transistors are presented in Table 1. The following
observations can be directly made:
1) In all three cases the capacitances and charges are
significantly lower for GaN than for Si, which is one of the
biggest advantages of GaN devices. This results in faster
switching edges, thus reducing the time of linear operation
of the transistor which is the main component of dynamic
losses. Additionally, less power is consumed for charging
capacitances CISS and COSS. The only exception listed here is
COSS in 600V GaN which is higher than in its Si counterpart.
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2) Zero or very low reverse recovery charge in GaN devices.
This virtually eliminates reverse recovery losses which may
be significant portion of total losses for Si, especially at high
voltages. For GIT and recessed gate transistors the
manufacturers declare 0 reverse recovery charge. In case of
cascode transistor it is 50 times lower than in the
corresponding Si device.
3) GaN GIT and recessed gate transistors have lower
allowable range of gate voltages comparing to Si, which
means that output voltage of the gate driver must be more
tightly regulated. This is not the case for GaN cascode, as
this type of device contains an Si MOSFET at the input.
4) GaN GIT consumes DC gate current in the range of
milliamps in on-state which results in small additional
component of power loss. This effect is not present in
cascode and recessed gate transistors as both of them have
insulated gate resulting in negligible gate current, similarly
as in the case of Si MOSFET.
5) GaN transistors present higher voltage drop in reverse
conduction. This is caused by the absence of the intrinsic
body diode and a different mechanism of reverse conduction.
GaN transistors start to conduct in the reverse direction when
the gate to drain voltage exceeds the gate threshold voltage.
This threshold voltage is normally higher than voltage drop
over Si MOSFET body diode what results in higher drop in
the reverse direction. As a result power losses in this mode
of operation are higher in GaN than in Si. However, as
reverse conduction normally occurs only during the dead
time which is usually small comparing to the switching
period, these additional losses have low impact on the total
losses. A method to reduce the reverse conduction voltage
drop of GaN transistors by adding an Si Schottky is
investigated in [23].
6) At the moment of writing the article there is no advantage
of GaN in terms of static losses. For GaN devices available
on the market it is possible to find an Si counterpart with
similar RDSON at a given rated VDS.

frequencies of 20kHz and 50kHz. For the calculations a
constant value of dead time tDEAD=10ns is used for all cases.
Results are shown in Fig. 4 to Fig. 9.
In each graph the calculated power loss is normalized
to the total power loss of Si transistor. In this way it is easier
to compare how contribution of individual loss components
change with rated voltage, frequency and transistor
technology.

Fig. 5. Comparison of power losses: 40V transistors , f = 1MHz

Fig. 6. Comparison of power losses: 100V transistors, f = 100kHz

Fig. 7. Comparison of power losses: 100V transistors, f = 500kHz

Fig. 4. Comparison of power losses: 40V transistors, f = 100kHz

Comparison of 40V transistors is made at VIN = 24V,
VOUT = 12V and IOUT = 20A and for frequencies of 100kHz
and 1MHz. Comparison of 100V transistors is made at
VIN = 48V, VOUT = 12V and IOUT = 20A and for frequencies
of 100kHz and 500kHz. Comparison of 600V transistors is
made at VIN = 400V, VOUT = 100V and IOUT = 15A and for
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The difference in total losses between GaN and Si 40V
transistors at 100kHz is 12%. The main components of
power loss are conduction losses and switching losses. After
increasing the frequency to 1MHz the difference in total
losses increases to 32%. The dominant component becomes
the switching loss. Losses related to reverse recovery, dead
time and output capacitance become visible but do not
significantly influence the total loss.
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For 100V transistors the difference between GaN and
Si at 100kHz is 11% and the dominant component is
conduction loss. After increasing the frequency to 500kHz
the difference rises to 32%. The dominant component is still
conduction loss, but the contribution of switching loss, and
in case of Si also the reverse recovery loss is higher.

Fig. 8. Comparison of power losses: 600V transistors, f = 20kHz

The difference in total losses between Si and GaN
increases together with the VDS rating of the transistors. The
calculated difference for 40V transistors at 1MHz is 31%.
For 100V transistors it is 33%, but at half the switching
frequency. In case of 600V transistors the difference reaches
55% at 50kHz.
Additionally, in case of Si transistors, for different VDS
voltage rating the dominant component of dynamic losses
changes. For 40V transistors it is the switching loss, for
100V it is switching loss and reverse recovery loss, whereas
for 600V the reverse recovery loss dominates. In case of
GaN transistors the switching loss is the dominant factor
because reverse recovery charge is zero (GIT and recessed
gate) or close to zero (cascode).
Remaining dynamic loss components do not
significantly influence the total loss. This means that
although GaN transistors presents disadvantages in the form
of higher reverse conduction voltage and gate current (in
case of GIT), these are negligible for the total conversion
efficiency.
5.
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Table 1 Main parameters of the analyzed transistors

Parameter
Type

BSZ040N04LS
(Si)
MOSFET

EPC2015C
(GaN)
GIT HEMT

BSZ150N10LS3
(Si)
MOSFET

VDS
RDSON
ID
VGSMAX
VGS_TH
VREV
IG
CISS
COSS
CRSS
QG_TOTAL
QGS
QGD
QRR

40V
4mΩ
40A
±20V
~1.6V
0.8V
10nA
3800pF
830pF
45pF
48nC
11nC
4.9nC
26nC

40V
4mΩ
36A
+6V/-4V
~1.5V
2.3V
7mA
1000pF
700pF
30pF
8.7nC
3nC
1.4nC
0

100V
20mΩ
40A
±20V
1.7V
0.9V
10nA
1900pF
280pF
12pF
26nC
5.2nC
4.1nC
84nC

GS61004B
(GaN)
Recessed
gate HEMT
100V
20mΩ
45A
+7V/-10V
1.3V
3V
100µA
328pF
133pF
4pF
6.2nC
2.4nC
0.9nC
0

IPW60R180C7
(Si)
Super-junction
MOSFET
650V
180mΩ
13A
±20V
3.5V
0.9V
100nA
1080pF
18pF
Not specified
24nC
5nC
8nC
2.6µC

NTP8G206N
(GaN)
Cascode
HEMT
600V
180mΩ
17A
±18V
2.1V
2.2V
100nA
760pF
44pF
5pF
6.2nC
2.1nC
2.2nC
53nC

ZASTOSOWANIE TRANZYSTORÓW GAN DO ZWIĘKSZENIA SPRAWNOŚCI
PRZETWORNIC IMPULSOWYCH
W ciągu ostatnich lat na rynku elektroniki mocy nastąpił dynamiczny rozwój technologii GaN. Tranzystory GaN HEMT
są obecnie oferowane przez kilku producentów i przewiduje się że w najbliższym czasie w wielu zastosowaniach zastąpią one
tradycyjne tranzystory Si. Celem tej publikacji jest przestawienie rzeczywistych zalet tranzystorów GaN w odniesieniu do Si
poprzez porównanie obu technologii pod kątem strat mocy. W artykule pokazano że dzięki niższym pojemnościom
wewnętrznym i niższemu ładunkowi QRR tranzystory GaN pozwalają na znaczącą poprawę sprawności, szczególnie przy
wyższych częstotliwościach przełączania. Obliczenia strat mocy zostały przeprowadzone na przykładzie przetwornicy typu
buck. Przeanalizowane zostały różne typy tranzystorów GaN o różnych napięciach znamionowych.
Słowa kluczowe: Azotek galu, tranzystory GaN, straty mocy w tranzystorach GaN.
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Abstract: This paper describes structure and method of operation
of active high voltage divider with automatic calibration capable of
measuring multi-harmonic signals. With the use of this structure
identification of varying parameters of the measurement instrument
is possible. Measured signal is used for automatic calibrations as
the only excitation. To achieve such performance modification of
two-sensor method was proposed. Simulation studies on proposed
model were conducted that examined influence of Analog to Digital
Converters (ADCs) quantization and amplifier parameters, and also
ability of self-identification of structure’s parameters. Relative
errors of divider ratio estimation were calculated for different cases:
the structure with an ideal amplifier, the structure with an amplifier
with defined parameters and the structure with an amplifier with
defined parameters with gain correction procedures.

uncertainty (at or below 0.1%) together with wide band,
while keeping low cost due to lack of high precision
components in a circuit.
1.1. The two-sensor method
The two-sensor method also being referred as blind
method was proposed in 1936 by H. von Pfriem. The basic
version of method was proposed for sensors of inertial
character, which can be described by first order differential
equation. A system realizing this method is presented in
Figure 1.

Keywords: voltage divider, self calibration, two-sensor method,
frequency characterization, frequency response.

1. INTRODUCTION
HIGH voltage measurement is very common and
important task of electrical engineering. Transformers and
capacitive dividers are most frequently used devices for high
voltage measurement. Unfortunately, both of them have
limited operational bounds. Moreover, they cannot be used
in HVDC (High-Voltage Direct Current) systems, as they
operate only with alternating current. Another type of high
voltage transceivers are resistive dividers. They have a broad
frequency band and are capable of converting DC voltage.
However, they are expensive, hard to design and prone to
environmental conditions like temperature and external
electrical fields as it was shown in [1] and [2]. For these
reasons their use in power grid is limited. Mentioned papers
describe passive resistive dividers, based on Park divider.
Another type of dividers are active dividers proposed and
described in e. g. [7], [8] and [10]. In this paper we propose
an active high voltage divider with automatic calibration
procedure. It’s operation principles are based on a modified
two-sensor method [3] discussed and improved in [4] and
[5]. The main idea of the proposal is construction of a low
cost divider that is not prone to negative influence of
environmental condition, aging of components or undefined
load impedance. Described divider can be used, among other
applications, in input circuitry of an energy meter or a power
quality meter. In such an application it can provide very low

Fig. 1. The two-sensor method of auto-calibration. T1,T2 - time
constants, u - input signal, p, x - output signals, Tc1, Tc2 - adjustable
dynamic parameters, Req - value of criterion used by the regulator.

It consists of 2 sensors characterized by time constants
T1 and T2, which can simultaneously measure the input
signal u. Output signals p and x of these sensors are supplied
to inputs of serial correctors with adjustable dynamic
parameters Tc1 and Tc2. Based on the difference between
output signals of correctors, the value of criterion used by
the regulator Reg is brought down to zero by adjusting the
dynamic properties of correctors. Once this criterion is
fulfilled, the output signals of both correctors reproduce the
measured signal reliably. The original method was able to
identify dynamic characteristics of transducers only. The
novelty of our application is that it allows to identify static
characteristics as well. The presented idea of voltage divider
allows to find coefficients of its mathematical model during
its operation, using measured signal as the only excitation
for identification procedures. Our application is also capable
of measuring broadband signals.

2. THE STRUCTURE OF THE DIVIDER
AND OPERATING PRINCIPLES
The main parameter of every voltage divider is divider
ratio k. The value of measured high voltage UA is calculated
by multiplying low voltage U2 by ratio k = (Z3+Z4)/Z4 , as it
is shown in the right branch in Figure 2a. In standard voltage
transducers k is considered as a real constant number. For
voltage transformers it is usually only defined for 50Hz,
while for resistive dividers a frequency response is given,
but precise load impedance is required in order to keep it
within declared uncertainty. In this paper k is considered as a
complex number, defined separately for each analyzed
frequency of measured signal (as a frequency response). It is
also assumed that k fluctuates in time, taking into account
aforementioned changes of divider parameters. The proposed
divider can be used in both AC and DC systems, depending
on an implementation. For AC version inductors or
capacitors might be used as impedances in conjunction with
resistors. In [6] several embodiments of high voltage divider
with automatic calibration have been introduced. This paper
takes under consideration an active divider, which contains
an operational amplifier [7], [8]. Presented device was
designed in a way it could adapt the two-sensor method. In
this method measuring transducer consists of two parallel
branches which measure the same value. The main
assumption of the proposed structure is that one branch with
Z3 and Z4 has constant structure and is used for the
continuous measurement. The other branch with Z1 and Z2
changes its structure and performs a series of auxiliary
measurements. These measurements allow to perform selfidentification process of both dynamic and static properties.

Step 2: Left branch of the divider changes its
structure (Fig. 2b). Impedances Z1 and Z2 along with an
amplifier create an active attenuator circuit. Impedance Z1 is
connected in between high voltage and virtual ground. This
way the high current is flowing trough impedance Z1, as well
as trough impedance Z2. Impedance Z2 has no influence on
current flowing through Z1. Measuring voltage U3 current
flowing trough Z1 and Z2 can be estimated. Divider ratio k is
estimated as a complex number

k

Z3  Z4
U1
.

U
Z4
U 2  U1 4
U3

(2)

Voltages UA and UB are calculated using updated k

U A  kU 2 ,

(3)

U B  kU 4 ,

(4)

Equation (2) is true only for an ideal operational
amplifier. Finite gain of an amplifier forces us to calculate
real amplifier’s transfer function. The influence of amplifier
transfer function is calculated in the correction (third) step.
Step 3: Additional impedance Z5 is connected to the
circuit as it is shown in Figure 3a, afterward like in Figure
3b.

Fig. 3. A structure for estimating amplifier’s transfer function
influence. A – amplifier gain, UEa; UEb – input voltages, Z5 –
additional impedance, U5; U6; U7; U8 – voltages.

Fig. 2. Two stable configurations of the divider structure. Z1; Z2; Z3;
Z4– impedances, U1; U2; U3; U4 – measured voltages, ADC1; ADC2
– analog to digital converters.

Figure 2 shows the simplified circuit of active
adaptive divider in two stable configurations. In order to
maintain transparency of the picture we do not show digital
control and synchronization system. Constantly repeated
operation cycle of adaptive divider is divided into three
distinctive steps:
Step 1: Left and right branch of the adaptive divider
circuit are made of unknown impedances (Fig.2a) – Z1 and
Z2 for the left branch and Z3 and Z4 for the right branch.
Voltages U1 and U2 on Z2 and Z4 impedances are acquired by
ADCs. Parallel connected unknown input impedances of
ADCs and impedances of divider itself are considered
together as a single object in self-identification process.
Voltage UA is computed based on U1 andU2 measurement

UA 
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Z  Z4
Z1  Z 2
U1  3
U2.
Z2
Z4

Equations describing the circuit in Figure 3 are given
by (5).
U8
U6


U Ea  A
U Eb   A
(5)
a) 
b) 
U 5  U Ea U Ea  U 6
U 7  U Eb U Eb  U 8




 Z 5
 Z 2
Z2
Z5
Using (5) the gain of amplifier A is calculated

A

U 6U 7  2U 6U 8  U 8U 5
.
U 6U 8  U 5U 7

(6)

Evaluation of A is prone to accuracy of voltages U5 U8
measurement like (2) due to bad condition number of the
denominator.
Modified divider constant is given by

k

U1
.
U4
1

U 2 1    U 1
U3
A


(7)

(1)
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3. SIMULATION RESULTS
In order to verify proposed structure of adaptive
active divider a number of simulations were performed. All
simulations were conducted in Matlab environment. Results
are presented for models of various complexity. To examine
an accuracy of a divider constant estimation, relative error δk
(8) was introduced. Amplitude and phase differences in a
reference divider constant and an evaluated divider constant,
considered as complex numbers, were accounted together
with a quality called total vector error (TVE), as for
Synchrophasor IEEE Standard C38.118.1 [9].

k 

k  k ref
k ref

(8)

where kref is a reference divider constant, k is an evaluated
constant and | · | stands for modulus. All simulations were
conducted for multi-harmonic signal uA = Umax1cos(2πf0t +
ϕ10) + Umax5cos(2π5f0t + ϕ50) + Umax7cos(2π7f0t + ϕ70), where
basic frequency f0 = 50Hz. Maximum voltage values:
Umax1 = 1kV, Umax5 = 5.5V and Umax7 = 4.2V were chosen
according to results of actual measurements in power
system. Phase of harmonic components are: ϕ10= ϕ50= ϕ70= 0
rad. Signal was sampled with a frequency of Fs = 50kHz,
and the number of samples N = Fs/f0 = 1000. The ADCs’
ranges was ±10V.
Impedance Z1 = 99kΩ, and Z2= 1kΩ. This is
considered as operating point. Z2 is fluctuated around this
operating point with respect to module and phase. kref is
referenced to distorted Z2. Impedances Z3 = 99kΩ and Z4 =
1kΩ are fixed.
3.1. The effect of quantization with ideal amplifier
In configuration for Step 2, for an ideal amplifier k is
given by equation (2).
Influence of ADCs resolution of 18 and 24 bits on δk
was checked. Figure 4 shows estimation errors δk for
nominal frequency in the case of 24 bit resolution.

for 24 bit resolutions equals 2.224e-6. As expected, errors δk
for 24 bit quantization are smaller than for 18 bit
quantization due to a smaller quantization noise.
3.2. The influence of a real amplifier's gain and its
correction
Table 1 shows maximum value of estimation error δk
for each harmonic for Z 2  700;950 and Z 2    / 2;  / 2

for various gains of amplifier modeled as a first order inertial
object. Gain values were chosen based on the real
operational amplifiers OP07 and OP37 working in closedloop for cutoff frequency fc = 1000 Hz. Gains of these
amplifiers equals respectively 4·105 and 1.8·106.
Calculations for gain 108 were also performed to verify how
the proposed structure would work with very high, but finite
gain.
The results in the first part of Table II called ”Without
correction” refer to situation described in Step 1 and Step 2.
The second part of the Table II called ”With correction”
refers to situation with additional Step 3.
For nominal frequency for algorithm without
correction, for both resolutions, errors decrease with the
growth of gain of the amplifier. Divider ratio for higher
harmonic is estimated with bigger error than in case of
nominal frequency. Use of the amplifier gain correction
results in a significant decrease of a divider ratio estimation
error for each harmonic. The Table 1 presents the worst case
results of several simulation experiments. In authors'
opinion, bad numerical condition of the denominator in (2)
may cause the misaligned result for the 24-bit resolution and
gain 1.8 106.
Table 1. Estimation error δk for 18 and 24 bit quantization for
different gains of amplifier.
Bits
Amp.
1st har.
5 th har.
7 th har.

4·105
4.9e-4
0.086
0.070

Bits
Amp.
1st har.
5 th har.
7 th har.

4·105
1.5e-4
0.079
0.072

Without correction
18
1.8·106
108
4·105
2.3e-4
1.5e-4
3.8e-4
0.086
0.086
0.002
0.070
0.070
0.002
With correction
18
1.8·106
108
4·105
1.4e-4
1.4e-4
2.4e-6
0.078
0.078
9.5e-4
0.071
0.070
0.001

24
1.8·106
8.4e-4
0.001
0.001

108
3.7e-4
0.001
0.001

24
1.8·106
2.7e-6
9.7e-4
0.001

108
2.1e-6
9.2e-4
9.6e-4

4. CONCLUTIONS

Fig. 4. Estimation error δk in the case of 24 bit quantization.

The increase of errors for impedance |Z2| close to
1000Ω is caused by saturation of ADCs. The change of
phase of impedance Z2 has no influence on estimation.
Maximum value of estimation error δk for Z 2  700;950
and Z 2    / 2;  / 2 for 18 bit and 24 bit resolution was
calculated. Error δk for 18 bit resolution equals 1.516e-4 and

The presented theory and simulation validate the
concept of an active high-voltage divider with automatic
calibration. The proposed divider has the unique ability of
identifying its parameters while being constantly connected
to the Grid, which eliminates the necessity of periodic
manual calibrations, but considerable modification of legal
regulations and standards are required in order to make it
possible.
In simulations calculated error δk arises mainly due to
insufficient resolution of ADCs. For nominal frequency for
18 bit ADC maximum error in examined range equals 1.5e-4
and for 24 bit ADC maximum error drops to 2.4e-6. Such
results were achieved due to amplifier gain correction
procedures. For higher harmonics maximum errors are
several orders higher but still reasonable. Simulation results
show that the use of the correction procedure allows to
achieve errors of the same order of magnitude as for an ideal
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amplifier. This removes a significant obstacle for a hardware
implementation. Conducted research encourage us for the
further work and development of experimental model of
studied structure. Experiments will allow us to verify model
studies and propose improvements to the divider structure,
being another step towards industrial implementation.
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AKTYWNY DZIELNIK WYSOKIEGO NAPIĘCIA Z AUTOKALIBRACJĄ BADANIA MODELOWE
Niniejszy artykuł opisuje budowę i zasadę działania aktywnego dzielnika napięciowego z autokalibracją. Układ ten
jest w stanie zidentyfikować swoje parametry. Sygnał mierzony jest jedynym potrzebnym w tym celu wymuszeniem. Zasada
działania układu bazuje na modyfikacji metody dwuczujnikowej. Przeprowadzone zostały symulacyjne badania modelowe
proponowanego układu. Zbadany został wpływ wykorzystywanych w układzie przetworników AC, wpływ kwantyzacji, oraz
możliwość autoidentyfikacji parametrów dzielnika. Obliczone zostały błędy względne estymacji przekładni dzielnika (stałej
dzielnika) dla różnych przypadków: układu z idealnym wzmacniaczem operacyjnym, układu z wzmacniaczem o
zdefiniowanych parametrach i układu ze wzmacniaczem o zdefiniowanych parametrach wraz z zaimplementowaną
procedurą identyfikacji jego wzmocnienia i korekcją negatywnego wpływu ograniczonej wartości wzmocnienia.
Słowa kluczowe: dzielnik napięcia, autokalibracja, metoda dwuczujnikowa, charakterystyki częstotliwościowe, odpowiedź
częstotliwościowa.
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Streszczenie: Autorzy przedstawili w sposób syntetyczny
mankamenty wejściowych wzmacniaczy programowalnych
stosowanych
w układach
wejściowych
przetworników
pomiarowych oraz zaprezentowali sposób działania scalonych
układów o wzmocnieniu regulowanym napięciowo. W artykule
przestawiono także możliwości wykorzystania ww. wzmacniaczy
w układzie automatycznej korekcji wzmocnienia toru prądowego
przetwornika mocy czynnej lub licznika energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: scalone przetworniki mocy, korekcja
współczynnika wzmocnienia, wzmacniacze o programowalnym
współczynniku wzmocnienia.

1. WSTĘP
Efektywnym sposobem powiększenia dokładności
systemu pomiarowego przetwarzającego sygnały elektryczne
jest odpowiednie wzmocnienie sygnału wejściowego
scalonego przetwornika mocy i energii tak, aby
wykorzystany został pełny zakres układu dopasowania
występującego na jego wejściu [1, 2, 3].
Stosowane metody korekcji stałej przetwarzania
sygnału wejściowego w scalonych przetwornikach mocy
i energii elektrycznej (np.: AD 77xx, CS5467, EVM MSP
430) wykorzystują w wejściowych torach wzmacniacze
sterowane cyfrowo typu PGA (ang. Programmable Gain
Amplifier) lub wzmacniacze operacyjne o współczynniku
wzmocnienia ustalonym przez zewnętrzne rezystancje
o wartościach dobranych arbitralnie [4]. W celu zwiększenia
płynności regulacji stałej przetwarzania mierzonego sygnału,
wykorzystać można układy sterowane napięciowo w sposób
ciągły typu VCA (ang. Voltage Controlled Amplifier,
wzmacniacz sterowany analogowo).
Wykorzystanie
wzmacniaczy
PGA
wymaga
znajomości szybkości zmian sygnału występującego na ich
wejściu ze względu na ograniczone pasmo częstotliwości.
Algorytm sterujący pracą wzmacniacza zapisany jest
w sposób sekwencyjny (liniowy) i zdaniem autorów tego
artykułu czasowa złożoność obliczeniowa algorytmu jest na
poziomie O(n2) [5, 6]. Taką złożonością obliczeniową
cechują się algorytmy zawierające wielokrotne pętle. Wiąże
się to z istotnym czasem oczekiwania talg potrzebnym na
wysłanie słowa sterującego, powodującego załączenie
odpowiedniego obwodu z rezystorem określającym wartość
stałej przetwarzania w torze pomiarowym.

W przypadku systemów wielokanałowych pracujących
równolegle (np. przetworniki mocy), algorytmy sterujące
pracą
poszczególnych
analogowych
torów
mogą
występować w różnych miejscach struktury algorytmu.
Przykładowo,
działanie
programu
wyznaczającego
współczynnik wzmocnienia toru prądowego kończy się na
pierwszej napotkanej instrukcji warunkowej, natomiast
w kanale napięciowym na ostatniej, czego wynikiem jest
wprowadzenie dodatkowego przesunięcia fazowego
pomiędzy wejściowymi sygnałami.
Zweryfikowane badaniami symulacyjnymi wyniki
działania ww. metod korekcji wzmocnienia wykazały,
że mogą być one stosowane dla sygnałów o zmienności
dopasowanej do szybkości działania wzmacniaczy w torach
wejściowych przetworników mocy oraz energii elektrycznej.
2. ZASADA DZIAŁANIA WZMACNIACZY
STEROWANYCH CYFROWO
Zasada działania wzmacniaczy o programowalnym
współczynniku wzmocnienia typu PGA polega na załączaniu
za pomocą analogowego przełącznika odpowiedniego
obwodu zawierającego rezystor o wartości wpływającej na
stałą przetwarzania układu. Wzmocnienie tego wzmacniacza
może przyjmować wartości binarne będące potęgami liczby
2 – 1, 2, 4, …, 128 (np. układ typu PGA 112/6 firmy Texas
Instruments) [7].
Wadą tego typu wzmacniaczy przy przetwarzaniu
sygnałów szybkozmiennych są parametry kluczy
analogowych w ich układzie:
 czas potrzebny na przełączenie wzmocnienia, przeciętnie
200 ns (Texas Instrument PGA 11x) [5],
 rezystancja klucza RON, która w stanie włączenia jest
niezerowa (modulacja rezystancji kanału) i może
wprowadzić błąd niezrównoważenia, jeżeli prąd
polaryzujący wzmacniacza ma duże wartości,
 pojemności pasożytnicze (CDS - źródło dren,
CD - dren-masa, CL - obciążenia) mogące wpływać na
funkcję przetwarzania wzmacniacza [4].
Zintegrowane przetworniki pomiarowe zbudowane są
z układów
połączonych
ze
sobą
kaskadowo:
niskoszumowego przedwzmacniacza (LNA, ang. Low-Noise
Amplifier), wzmacniacza programowalnego sterowanego
cyfrowo
(PGA),
filtru
dolnoprzepustowego
oraz
przetwornika analogowo cyfrowego ADC [4]. Na rysunku 1

przedstawiono schemat toru prądowego
przetwornika mocy typu ADE 7755.
MCU

LNA

Vin [v]
3

VFS

SPI
LPF

PGA

VFS
G=1
Gi=1.6
Gi=10

0.5

Vadc
Vadc [v]

ADC

 ADC 

4
3

Zwiększenie dokładności toru wejściowego systemu,
można uzyskać przez zastosowanie płynnej regulacji stałej
przetwarzania,
przy
równoczesnym
zmniejszeniu
napięciowego wejściowego zakresu. Na schemacie
z rysunku 1 przedstawiono różnicę pomiędzy wzmocnieniem
uzyskanym z analizowanego układu PGA, a idealnymi
wartościami stałej przetwarzania Gi pozwalającymi
wykorzystać pełny dynamiczny zakres przetwornika ADC
tego układu.
Wadą zastosowanego programowalnego wzmacniacza
typu PGA w scalonym przetworniku mocy jest brak
możliwości uzyskania wymaganej stałej wzmocnienia
z uwagi na dużą różnicę pomiędzy wbudowanymi
wartościami wzmocnienia. W przypadku użycia określonej
wartości wzmocnienia, za pomocą odpowiedniego słowa
sterującego ustawiana jest wartość wzmocnienia mniejsza
lub równa żądanej. Na podstawie schematu z rysunku 1
zamieszczono w wierszach tablicy 1 wyniki obliczeń
dotyczące rozdzielczości pomiarowego systemu, przy danym
wzmocnieniu napięciowym wzmacniacza:
 wiersz nr 1 - buforowanie, wzmocnienie napięciowe
G=1 V/V (wartość żądana wzmocnienia jest możliwa do
uzyskania przez układ PGA i jest równa 20 V/V),
 wiersz nr 2 dla wzmocnienia napięciowego G=1,66 V/V
(wartość wzmocnienia równa 1,66 V/V nie jest możliwa
do wygenerowania przez układ PGA, aby nie
doprowadzić do wejścia w stan nasycenia bloku filtra
dolnoprzepustowego LPF (rysunek 1) sygnał wejściowy
jest bufowany wartością 20 V/V co wpływa na obniżenie
wykorzystania zakresu dynamicznego przetwornika
analogowo cyfrowego ADC o 40%),
 wiersz nr 3 dla wzmocnienia napięciowego G =10 V/V
(wartość wzmocnienia równa 10 V/V nie jest możliwa
do wygenerowania przez układ PGA, który wzmacnia
sygnał wejściowy wartością zaimplementowaną w
swojej strukturze 23 V/V, mniejszą od żądanej, co
wpływa na obniżenie wykorzystania zakresu
dynamicznego przetwornika analogowo cyfrowego
ADC o 20%).
Stosując odpowiednio duże wzmocnienie napięciowe
(G) w wejściowym torze pomiarowym scalonego
przetwornika zawierającego 12 bitowy układ ADC możemy
mierzyć niewielkie napięcie wejściowe (Vin) np. o wartości

Pełny
zakres
Vin
[Vp-p]

Rozdzielczość
toru
pomiarowego
[mVp-p]

1
1,66
10 (↑)

5
3
0,5 (↓)

1,22
0,73
0,12 (↑)

VFS
2n  1

[mV/bit]
1,22
1,22
1,22

1
2
3

t [s]

G
[V/V]

Rozdzielczość
ADC

5

Rys. 1. Tor prądowy scalonego przetwornika ADC mocy, gdzie:
Vin - napięcie wejściowe, Gi – idealne wzmocnienie, G wzmocnienie wzmacniacza PGA, alg. - algorytm sterujący pracą
układu PGA
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Tablica 1. Rozdzielczość toru pomiarowego, w zależności od
wartości wzmocnienia napięciowego G z wykorzystaniem
przetwornika analogowo-cyfrowego 12 bitowego (AD 9226) na
wyjściu
Nr.

G=8

t [s]

0,5 V w systemie pomiarowym o rozdzielczości napięciowej
równej 0,12 mV (Tablica 1. wiersz nr 3) przy jednoczesnym
zmniejszonym zakresie do 500 mV.

W monografii [1, 8] został przedstawiony model
systemu pomiarowego służącego do regulacji stałej
przetwarzania wartości mierzonej za pomocą „procedury
adaptacji parametrów układu, zależnych od cech
przetwarzanych sygnałów”. Zastosowanie np. wzmacniacza
o programowalnym
wzmocnieniu
(PGA)
[9]
w ww. układzie, zostało przedstawione na rysunku 2.
PGA

Vin

Vout

+
A
-

S0

B
Vp
011
ADC0

alg
Vin

scalonego

PB

MCU
PC

R0

S1

R1

S2

R2

S3

R3

F-E ADCI

RF

n

RI

S7
GND

(Vm)dig

Rys. 2. Schemat korektora wzmocnienia, gdzie: B - bufor, układ
F-E – Front-End (kondycjoner), ADC0 - port wejściowy
mikrokontrolera podłączony do kanału wejściowego przetwornika
ADC znajdującego się w strukturze mikroprocesora MCU,
PB – port sterujący

Korektor stałej wzmocnienia przedstawiony na
rysunku 2 zbudowany jest z wejściowego sterowanego
cyfrowo wzmacniacza wykorzystującego analogowe układy
przełączające – S1,...S2 (wzmacniacz PGA - AD 526),
przetwornika
analogowo-cyfrowego
(ADC)
oraz
mikrokontrolera
(MCU
ADuC702).
Procedura
wyznaczenia wzmocnienia napięciowego wejściowego
sygnału Vin opiera się na wstępnym jego pomiarze przez
układ pomocniczy składający się z: bufora - B (wzmacniacz
AD8000) cechującego się dużą wartością szybkości
narastania
napięcia
wyjściowego
SR=4100
V/μs
oraz wewnętrznego przetwornika ADC typu SAR
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+

VCA
0 do 40 dB

PGA
24, 30 dB
+
-

Automatic Gain Control, automatyczne wyznaczenie
wzmocnienia) przedstawionym na rysunku 2 wzmacniacz
wytwarzający
wartość
wzmocnienia
określoną
zależnością (1) [15].
Wyniki otrzymane na drodze symulacji potwierdzające
użyteczność
wykorzystania
w
układzie
korekcji
wzmocnienia
układów
wzmacniaczy
sterowanych
napięciowo zostały przedstawione w następnym punkcie
referatu.
3. OCENA DOKŁADNOŚCI UKŁADU KOREKTORA
WZMOCNIENIA
W celu weryfikacji właściwości metrologicznych
układów korekcyjnych wzmocnienia autorzy stworzyli dwa
modele wzmacniaczy operacyjnych o programowalnym
wzmocnieniu: w sposób ciągły oraz cyfrowo w programie
Matlab/Simulink. Na rysunku 4 porównano charakterystyki
wzmocnienia - krzywe G będące odpowiedzią na
eksperymentalny liniowy sygnał wejściowy Vin=at
o wartości narastającej w całym wejściowym zakresie
pomiarowym.
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sat

PGA

10

0
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-
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IE1

IE3
RF2

Vin

R

2R

R

2R

R

R

RF1
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1.5
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2

PGA
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3

VCA

4

powiększenie
PGA

2
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0

Rys. 3. Budowa wzmacniacza o wzmocnieniu sterowanym
napięciowo typu VCA [12, 13] pracującego w konfiguracji
wzmacniacza nieodwracającego kaskadowo połączonego
z układem sterowanym cyfrowo typu PGA

Dużym problemem w precyzyjnym określeniu stałej
przetwarzania napięcia wejściowego w układzie korektora
z rysunku 2, wykorzystującym sterowany układ PGA
jest brak możliwości uzyskania współczynnika wzmocnienia
mniejszego od 1, co oznacza brak możliwości tłumienia
sygnału wejściowego. Wartość wzmocnienia precyzyjnego
układu programowalnego typu VCA (np. wzmacniacz AD
8320) podana jest w specyfikacji producenta Analog Devices
i określona zależnością [14]:




AV (code)  0.316   0.077  code
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2
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VCA

VCA

5

6

IE2

PGA
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A [V /V ]

znajdującego się wewnątrz mikrokontrolera (MCU)
pozwalającego na wprowadzenie danej do pamięci
wewnętrznej typu RAM. Na podstawie tej wartości,
mikrokontroler za pomocą sekwencyjnego algorytmu
(liniowego)
wyznacza
wzmocnienie
napięciowe
wzmacniacza (A) przez załączenie odpowiedniego obwodu
sprzężenia zwrotnego wzmacniacza za pośrednictwem
analogowych kluczy (S0,…Sn) tak, aby pomiar odbywał się
z jak największą rozdzielczością w celu wykorzystania
pełnego zakresu dynamicznego przetwornika ADC (np.
przetwornik ADC typu CS5530).
Wadą układu korektora stałej przetwarzania
z rysunku 2 jest długi czas potrzebny na ustalenie żądanej
wartości wzmocnienia, który składa się z następujących
odcinków czasowych: tconv (20 μs) - czas przetwarzania
ADC, tmux - czas przełączania wejściowego multipleksera
mikroprocesora, tPGA - czas ustalenia wzmocnienia oraz
talg czas wyznaczenia wzmocnienia zależny od złożoności
obliczeniowej algorytmu [4, 10, 11].
Współczynnik wzmocnienia można regulować
w sposób ciągły za pomocą wzmacniacza sterowanego
napięciowo VCA (ang. Voltage Controller Amplifier)
wykorzystujących rezystor (tłumik) o rezystancji sterowanej
sygnałem napięciowym VVA (ang. Voltage Variable
Amplifier) przedstawionym na rysunku 3 (wzmacniacz typu
AD 600 X-AMP) [12].

(1)

Parametr ten opisany jest funkcją o argumencie
8 bitowym „code”, zmieniającym się liniowo według
zależności 1 z krokiem co 0,077 V/V, w granicach wartości
od 0,316 V/V do 19,95 V/V (26 dB). Tego typu regulacja
stałej przetwarzania umożliwia płynną zmianę wzmocnienia
w obwodzie wejściowym przetwornika. Autorzy artykułu
w celu zwiększenia dokładności odwzorowania żądanej
wartości wzmocnienia wykorzystali w układzie AGC (ang.

0
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1

1.5
czas [s]

2

2.5

3

Rys. 4. Funkcja wzmocnienia napięciowego G wygenerowana
przez wzmacniacz PGA oraz VCA oraz sygnał wejściowy
przetwornika ADC będący iloczynem stałej G wraz z sygnałem
niskonapięciowym pomiarowego toru wejściowego Vin

Obszar pomiędzy krzywą PGA, a VCA (rysunek 4)
wskazuje na brak efektywności układów typu PGA
wykorzystywanych w procesie dopasowywania zakresu
pomiędzy przetwornikiem wartości mierzonej a kanałem
wejściowym urządzenia pomiarowego. Dla potwierdzenia
powyższej tezy wykonano eksperyment polegający na
wprowadzeniu na wejście korektora napięciowego sygnału
będącego dodatnim półokresem sinusoidy (rysunek 5).
Przebiegi przedstawione na rysunku 5 pozwalają
stwierdzić, że algorytm automatycznego wyznaczania
wzmocnienia pozwala na odpowiednie dopasowanie
poziomu wejściowego sygnału do zakresu pomiarowego
przetwornika mocy lub energii elektrycznej przy
wykorzystaniu układów sterowanych napięciowo w sposób
ciągły.
Autorzy proponują wykorzystanie takiej metody
w kanałach prądowych przetworników mocy i liczników
energii elektrycznej, w których zmiany wartości
niskonapięciowego sygnału wyjściowego toru prądowego
obejmują cały zakres napięcia wejściowego przetwornika
analogowo-cyfrowego (ADC) tego toru.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 49/2016

23

przestrajanym napięciowo w sposób ciągły AD600 pozwala
na ciągłą regulację stałej przetwarzania w wejściowym
kanale pomiarowym scalonego przetwornika mocy i energii
elektrycznej.
Autorzy
wykazali
także
wyższość
proponowanego rozwiązania w porównaniu z układami typu
PGA, szczególnie w przypadku dynamicznie zmiennego
w czasie sygnału mierzonego. Fakt ten dokumentują wyniki
badań symulacyjnych.
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Przebiegi na rysunku 6 przedstawiają rzeczywisty
przebieg - Vin części niskonapięciowej przetwornika prądu
trakcyjnego w czasie eksploatacji zmodernizowanego
zestawu kolejowego. Krzywa VGA będąca napięciem
wyjściowym Vout (rysunek 6) wskazuje, że wykorzystanie
układu automatycznej korekcji wzmocnienia o schemacie
przedstawionym na rysunku 2 przy wykorzystaniu układu
wzmacniacza typu AD 600 (rysunek 3) jest właściwym
narzędziem w pomiarach o dynamicznie zmieniającej się
wartości szczytowej prądu.
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CORRECTION OF METROLOGICAL PROPERTIES FOR FAST CHANGING ELECTRONIC
SIGNAL OF TRANSDUCER
The authors of this paper presented in synthetic way the metrological drawbacks of input programmable operational amplifier
used in the input channel of integrated transducer also shown the principle of operation integrated operational amplifier with
programmable gain. In this paper authors also presented the capability of using mentioned earlier in paper operational
amplifier in automatic gain correction circuit in the current channel of active power transducer or watt-hours meter.
Keywords: integrated power transducer, correction of gain factor, programmable gain amplifier.
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BEZPRZEWODOWY POMIAR CIŚNIENIA I TEMPERATURY POWIETRZA
W KOLE SAMOCHODOWYM
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Wydział Elektryczny, Politechnika Częstochowska
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Streszczenie:
Publikacja
ma
charakter
dydaktycznopopularyzatorski z zakresu nauczania metrologii, w szczególności
systemów pomiarowych. W artykule przedstawiono problematykę
bezprzewodowego bezpośredniego pomiaru ciśnienia oraz
temperatury powietrza w kole samochodowym. Zostało stworzone
stanowisko laboratoryjne pozwalające na zapoznanie się z metodą
pomiaru oraz elementami systemu TPMS (ang. Tire Pressure
Measurement System), jednego z nowoczesnych systemów
bezpieczeństwa stosowanych w branży motoryzacyjnej. W artykule
opisano konstrukcję oraz zasadę działania poszczególnych
elementów stanowiska, budowę zintegrowanego czujnika, sposób
komunikacji z modułem odbiorczym TPMS. Ponadto,
przedstawiono obsługę stanowiska, sposób przeprowadzenia
pomiarów, metodę adiustacji wskazań czujników z wykorzystaniem
przyrządów kontrolnych.
Słowa kluczowe: technika samochodowa, czujnik ciśnienia
i temperatury, adiustacja dwupunktowa, procesor stm32.

1.

WPROWADZENIE

Obserwowany w ostatniej dekadzie znaczny wzrost
natężenia ruchu ulicznego podnosi ryzyko kolizji lub
wypadku komunikacyjnego. Dbając o bezpieczeństwo
kierowcy, pasażerów i innych użytkowników dróg
producenci pojazdów montują w nich coraz bardziej
zaawansowane systemy. Zadaniem systemów pasywnych
jest zmniejszenie do minimum skutków zaistniałego
zdarzenia,
a
systemów
aktywnych
zmniejszenie
prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Do klasycznych
przykładów należą systemy bezpieczeństwa, tj.: ABS (ang.
Anti-Lock Braking System), BAS (ang. Brake Assist
System), EBD (ang. Electronic Brakeforce Distribution),
ESP (ang. Electronic Stability Program) wspierające
kierowcę w utrzymaniu kontroli nad pojazdem w trudnych
warunkach jazdy. Współczesne samochody dostarczają
również wielu dodatkowych informacji z szeregu czujników,
kamer czy radaru oraz umożliwiają jazdę półautomatyczną,
np. oświetlanie kierunku jazdy, utrzymywanie pojazdu na
wyznaczonym pasie ruchu, wykrywanie martwego pola w
lusterku bocznym, automatyczne poruszanie się w korku i
hamowanie, łagodzenie skutków kolizji dzięki użyciu
poduszek powietrznych, kurtyn boczne oraz automatycznych
napinaczy pasów bezpieczeństwa. Pożyteczne też stają się
systemy automatycznego rozpoznania znaków drogowych
czy
wykrywające
zmęczenie
kierowcy
[1-2].
W samochodach zaliczanych do wyższej klasy montowane
są również kamery termowizyjne, bardzo przydatne w

warunkach nocnych, umożliwiające wcześniejszą reakcję
kierowcy na pojawienie się na drodze pieszego czy zwierząt
domowych lub dzikich w terenach niezabudowanych i
leśnych.
Jedną z takich pożytecznych funkcji informacyjnych
jest system monitorowania ciśnienia powietrza oraz
opcjonalnie temperatury w kołach pojazdu. Pomaga
utrzymać optymalne ciśnienie w oponach co wydłuża czas
ich użytkowania a także zmniejsza opory toczenia, co zaś
przekłada się na zmniejszenie spalania paliwa. Obniżone
ciśnienie zwiększa natomiast drogę hamowania, co jest
często czynnikiem decydującym o zdrowiu i życiu
uczestników ruchu komunikacyjnego. Podwyższenie
temperatury wewnątrz koła może świadczyć o zwiększonych
oporach toczenia, np. na skutek wytarcia okładzin klocków
hamulcowych, zniekształcenia geometrii opony lub felgi.
Zgodnie z Rozporządzeniem 661/209 Europejskiego
Parlamentu z dnia 13 lipca 2009 od dnia 01.11.2012 r.
system monitorowania ciśnienia w oponach stał się
obowiązkowym
elementem
wyposażenia
pojazdów
samochodowych ubiegających się o homologację w krajach
Unii Europejskiej, których dopuszczalna masa całkowita nie
przekracza 3500 kg [3]. Od 01.11.2014 r. TPMS jest
montowany w każdym nowym samochodzie produkowanym
oraz sprzedawanym na terenie krajów członkowskich. Unia
Europejska podążyła śladem Stanów Zjednoczonych, gdzie
system pomiaru ciśnienia w oponach jest obowiązkowy od
2007 dla samochodów osobowych, dostawczych oraz
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 4536 kg [4].
2.

SYSTEMY TPMS

Historia układów do pomiaru ciśnienia w oponach
sięga roku 1907, kiedy to w pojeździe „Northern”
wyprodukowanym w USA zastosowano pneumatyczny
układ hamulcowy oraz urządzenie do zmian ciśnienia w
kołach samochodu. Współcześnie stosowane systemy można
podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Oba rozwiązania
różnią się od siebie sposobem przeprowadzania pomiarów,
działania i montażu, żywotnością, sposobem użytkowania,
serwisowania oraz kosztami eksploatacji.
2.1. Pomiar metodą pośrednią
Układ pośredniego pomiaru ciśnienia opiera się na
odczytach danych z czujników systemów ABS/ESP. Układ

ECU wnioskuje o zmianie ciśnienia na podstawie pozornej
zmiany średnicy koła. Wykrycie anomalii odbywa się przez
stwierdzenie znacznej różnicy w prędkości obrotowej koła
względem prędkości pozostałych kół. Z tego względu
właściwie system nie mierzy ciśnienia, a jedynie sygnalizuje
jego odchyłkę od wartości znamionowej (po napompowaniu
wszystkich kół do tej samej wartości), przekraczającą
przeważnie 30-40 %. Jeśli ciśnienie we wszystkich kołach
jest nieprawidłowe, lecz na podobnym poziomie, system jest
"ślepy" i nie wykrywa nieprawidłowości. Kolejną wadą
systemu pośredniego jest brak możliwości kontroli w czasie
postoju. System działa od prędkości około 40 km/h.
2.2. Pomiar metodą bezpośrednią
Bezpośredni system TPMS składa się z czujników
umieszczonych wewnątrz każdego z kół oraz modułu
odbiorczego zamontowanego w karoserii pojazdu. Moduł ten
łączy się bezprzewodowo z każdym z czujników, analizuje
dane a następnie przesyła do urządzeń informujących
użytkownika pojazdu. Zależnie od opcji kierowca jest
powiadamiany o konieczności kontroli ciśnienia w
ogumieniu pojazdu - wersja Low Line lub w wersji pełnej,
tzw. High Line, system informuje użytkownika na bieżąco o
stanie ciśnienia oraz opcjonalnie temperatury w każdym z
kół. Rysunek 1 pokazuje różnice w sposobie wizualizacji
danych w wersjach Low oraz High Line.
a)

b)

Rys. 1. Przykładowa wizualizacja danych w wersji Low (a)
oraz High Line (b) - na podstawie [5]

a)

3.

STANOWISKO BADAWCZE

3.1. Koncepcja stanowiska
W celach poznawczych oraz edukacyjnych stworzono
w Zakładzie Technik Mikroprocesorowych, Automatyki i
Pomiarów Cieplnych Wydziału Elektrycznego Politechniki
Częstochowskiej stanowisko do badania systemu
bezprzewodowego pomiaru ciśnienia i temperatury w kole
samochodowym metodą bezpośrednią. Stanowisko powstało
jako praktyczny efekt realizacji prac dyplomowych
współautorów artykułu pod opieką promotora dra hab. inż.
Sławomira Grysia, prof. PCz. [6-7]. Umożliwia ono
zapoznanie się z elementami systemu, przeprowadzenie
pomiarów z czterech czujników typu MEMS (3 wewnątrz
koła, 1 na zewnątrz), kalibrację dwupunktową względem
wskazań przyrządów kontrolnych, archiwizację oraz
wizualizację danych w systemie mikroprocesorowym.
Rysunek 2 przedstawia stanowisko z widocznymi
wszystkimi jego elementami. Składa się ono z koła
samochodowego - 2 będącego obiektem pomiarowym,
wewnątrz którego po obwodzie umieszczono trzy
bezprzewodowe czujniki TPMS produkowane przez TRW w
wersji 07' MY Sonata oraz dwie klasyczne dwuwłóknowe
żarówki samochodowe, każda o mocy 45 W. Żarówki służą
za źródło ciepła w celu symulacji wzrostu temperatury
powietrza w kole w realnych warunkach użytkowania
pojazdu. Dodatkowo, w kole zabudowano niewielki
wentylator, wymuszający szybsze wyrównanie temperatury.
Przy włączonym wentylatorze czujniki wewnątrz koła
mierzą prawie tę samą temperaturę, co umożliwia
wyznaczenie ich krzywych kalibracji oraz porównanie
dokładności. Do sterowania elementami grzewczymi oraz
wentylatorem służy układ sterowania - 4, którego schemat
przedstawiono na rysunku 3. Do zasilania żarówek,
wentylatora oraz modułu TPMS - 3, służącego do odbioru
danych z czujników znajdujących się w kole oraz
dodatkowego czujnika, użyto zasilacza sieciowego - 7 o
mocy 120 W i prądzie znamionowym 10 A. Zasilacz posiada
zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przepięciowe. Czujnik 5 został umieszczony na zewnątrz koła w celach
poglądowych, mierzy ciśnienie i temperaturę otoczenia.
Pompowanie koła odbywa się za pomocą pompki nożnej - 9,
a kontrolowane obniżanie ciśnienia przez zawór spustowy
zintegrowany z manometrem kontrolnym - 1.
b)

Rys. 2. a) Stanowisko do bezprzewodowego pomiaru temperatury i ciśnienia powietrza w kole samochodowym: 1 - ciśnieniomierz
kontrolny, 2 - koło, 3 - moduł TPMS, 4 - panel sterujący elementami grzewczymi oraz wentylatorem, 5 - czujnik ciśnienia i temperatury,
6 - termometr kontrolny, 7 - zasilacz sieciowy, 8 - system z procesorem stm32 (ARM), 9 – pompka nożna, b) czujnik i moduł TPMS [6]
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Zastosowano
również
kontrolny
termometr
elektroniczny - 6 wskazujący wartość temperatury otoczenia
oraz wewnątrz koła samochodowego, dzięki zabudowanemu
w nim czujnikowi półprzewodnikowemu. Termometr
wskazuje wartość temperatury w czasie rzeczywistym i ma
możliwość ustawienia alarmu przekroczenia temperatury.
Komunikacja z dedykowanym dla marki Hyundai modułem
TPMS MY07 Receiver jest nawiązywana za pomocą
komputera PC lub systemu wbudowanego - 8.

Rys. 3. Schemat panelu sterującego: załączanie elementów
grzewczych (włókna żarówek), wentylator (FAN1), LED-owe
obwody sygnalizacji (R1-3, D1-3) [6]

3.2. Zintegrowany czujnik ciśnienia i temperatury
Typowy sensor TPMS składa się z plastikowej
obudowy, wewnątrz której znajdują się układy elektroniczne
czujnika oraz elementy klasycznego zaworu wentyla.
W układzie znajduje się piezorezystor do pomiaru ciśnienia
w oponie oraz półprzewodnikowy czujnik temperatury.
Układ jest wyposażony w antenę, która komunikuje się z
modułem odbiorczym TPMS na częstotliwościach fal
radiowych 315 MHz ze względu na przeznaczenie modułu
na rynek amerykański. W Europie systemy pracują w
ogólnodostępnym paśmie radiowym w widmie UHF, tj. 433
MHz. Najważniejszą częścią czujnika TPMS jest
miniaturowy układ mechaniczno-elektryczny zasilany
baterią litowo-jonową o napięciu znamionowym 3,6 V i
zakładanej żywotności ok. 5-7 lat. W systemach wyższej
klasy (High Line) stopień rozładowania baterii jest
przekazywany do aplikacji komputera pokładowego i
opcjonalnie dostępny dla użytkownika pojazdu. Pomiar
ciśnienia powietrza w kole odbywa w układzie mostka z 4
czujnikami piezorezystancyjnymi. Przy braku ciśnienia
rezystancje wszystkich gałęzi mostka są jednakowe i
otrzymuje się zerowy sygnał wyjściowy. Pod wpływem
ciśnienia rezystory tworzące mostek zmieniają swoją
rezystancję: dwa z nich zwiększają, a dwa pozostałe
zmniejszają. Im wyższe ciśnienie tym większe rozstrojenie
mostka. Sygnał wyjściowy mostka jest więc miarą
oddziałującego ciśnienia [8].
3.3. Moduł odbiorczy TPMS
Zadaniem modułu jest pośredniczenie w komunikacji
pomiędzy czujnikami a komputerem pokładowym,
przekazującym dane na tablicę rozdzielczą samochodu. W
rzeczywistych warunkach pracy moduł podłączony jest do
pokładowej sieci CAN lub LIN. Odbiornik posiada trzy
tryby pracy. Są to: tryb spoczynku, testu oraz normalnej
pracy. W trybie spoczynku moduł jest całkowicie
nieaktywny. W trybie testowym włączone jest odbieranie
sygnałów, jednak funkcja automatycznej identyfikacji

czujników pozostaje nieaktywna. W trybie normalnym
czujnik ma pełną funkcjonalność. Prawidłowa praca
odbiornika jest zapewniona w zakresie temperatury od -40
°C do 120 °C. Na opisywanym stanowisku badawczym
odbiornik przymocowany jest do płyty montażowej za
pomocą szyny DIN. W przypadku tego odbiornika
stosowanego w samochodach marki Kia i Hyundai jest to
oryginalny sposób montażu odbiornika w pojeździe.
3.4. Komunikacja z modułem odbiorczym TPMS
Moduł odbiorczy TPMS łączy się z komputerem PC
lub systemem wbudowanym za pomocą przewodowego
interfejsu RS232. W obu przypadkach parametry łącza
szeregowego są następujące: tryb asynchroniczny, brak bitu
parzystości, 1 bit stopu, prędkość transmisji 9600 bodów.
System wbudowany składa się z platformy rozwojowej
Redbull v3 z 32 bitowym procesorem ARM Cortex-M3
(STM32F103ZE), wyposażonej w urządzenia peryferyjne,
m. in. dwa porty USART, wyświetlacz graficzny LCD,
timery oraz panel dotykowy. Programowanie procesora jest
realizowane za pomocą programatora/debugera zgodnego ze
standardem JTAG i protokołem OpenOCD. Komunikacja
polega na wysłaniu z poziomu komputera/systemu
wbudowanego ramki danych. Każda ramka zapytania i
odpowiedzi składa się z trzech pól zgodnie z rysunkiem 4:
- identyfikator pakietu o długości 1 bajtu,
- dane o długości zależnej od ID pakietu,
- kod CRC-16-CCITT o długości 2 bajtów (wielomian
0x1021).
ID pakietu

Dane

CRC

Rys. 4. Model ramki danych wysyłanej przez moduł TPMS

ID odpowiedzi jest powtórzeniem ID zapytania
powiększonym o wartość szesnastkową 0x80. Poniżej
przedstawiono dostępne formaty zapytań.
A. Kontrola obecności modułu oraz poprawności transmisji
- ID zapytania 0x00, długość danych zapytania 0 bajtów,
CRC zapytania 0xE1F0.
- ID odpowiedzi 0x80, długość danych odpowiedzi 18
bajtów: bajty 0-15 zawierają napis, tu: „TRW.COM
TPMS4PCz” w formacie ASCII, bajty 16 i 17 to główny i
dodatkowy numer wersji firmware, CRC zależne od treści
napisu (łańcucha znaków).
B. Odczyt danych z czujników
- ID zapytania 0x01, długość danych zapytania 0 bajtów,
CRC zapytania 0xF1D1.
- ID odpowiedzi 0x81, długość danych odpowiedzi 16
bajtów, dane zwierają informacje o temperaturze i ciśnieniu
każdego z 4 czujników. Każda wartość pomiarowa zapisana
jest na dwóch bajtach w następującej kolejności:
0-1 - temperatura czujnika 1, 2-3 - ciśnienie czujnika 1,
4-5 - temperatura czujnika 2, 6-7 - ciśnienie czujnika 2,
8-9 - temperatura czujnika 3, 10-11 - ciśnienie czujnika 3,
12-13 - temperatura czujnika 4, 14-15 - ciśnienie czujnika 4.
CRC odpowiedzi zależne od wskazań czujników.
C. Odczyt numerów czujników
- ID zapytania 0x02, długość danych zapytania 0 bajtów,
CRC zapytania 0xC1B2.
- ID odpowiedzi 0x82, długość danych odpowiedzi 16
bajtów, dane zawierają informacje w notacji szesnastkowej o
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numerach czujników TPMS zapisane na 4 bajtach dla
każdego z czujników: 0-3: numer czujnika 1, 4-7: numer
czujnika 2, 8-11: numer czujnika 3, 12-15: numer czujnika 4.
CRC odpowiedzi zależne od oczytanych numerów czujników.
3.5. Aplikacja na komputer PC
Aplikacja (rys. 5) dokonuje odczytu danych
pomiarowych z modułu TPMS, a ponadto może służyć jako
aplikacja referencyjna do porównania wskazań z aplikacją
dedykowaną na system wbudowany.

numery poszczególnych czujników. Do obliczania sumy
CRC użyto kodu źródłowego udostępnionego na stronie
internetowej [9], gdyż wbudowany w procesor stm32
sprzętowy moduł CRC oblicza i sprawdza jedynie sumę dla
stałego wielomianu CRC-32. Wysyłane do modułu TPMS
zapytanie również jest chronione sumą kontrolną. Na
rysunku 8 pokazano parametry użytego kodu CRC-16
CCITT (wielomian, wartość początkowa) oraz sposób
wyliczania sumy kontrolnej. Suma jest resztą z dzielenia
modulo 2, realizowanego w praktyce przez operację logiczną
XOR na fragmencie danych, pozycjonowanym od bitu o
wartości 1, i przyjętym wielomianie. Podstawy teoretyczne,
wpływ stopnia wielomianu, jego wartości na zdolność
detekcji błędów podwójnych i grupowych oraz aspekty
praktyczne poddano dyskusji w artykule [10].

Rys. 5. Aplikacja na komputer z systemem Windows [7]

Program co minutę wysyła zapytanie do modułu TPMS
i aktualizuje dane pomiarowe w widocznym oknie oraz
zapisuje w pliku tekstowym wraz ze znacznikiem czasu do
dalszej analizy off-line. Przykładowe pomiary pokazano
poniżej na rysunku 6.

Rys. 7. Przypadek wykrycia błędu sumy CRC przy próbie
identyfikacji numerów czujników

Rys. 6. Fragment pliku z danymi pomiarowymi [7]

3.6. Aplikacja na system wbudowany
W rzeczywistym pojeździe moduł odbiorczy TPMS
komunikuje się z wbudowanym w deskę rozdzielczą
systemem mikroprocesorowym. Aby zbliżyć warunki
eksperymentu do realnej sytuacji stworzono autorski
program w języku C na platformę uruchomieniową z
procesorem stm32. Program powstał w zintegrowanym
środowisku programistycznym CooCox CoIDE. Wszelkie
dane odebrane z modułu TPMS są wizualizowane w postaci
szesnastkowej i dodatkowo wystawiane na drugi port
szeregowy w celu ich monitorowania i archiwizowania przez
dowolne urządzenie wyposażone w interfejs RS232, np.
komputer PC z aplikacją typu HyperTerminal czy Realterm.
Podstawowa funkcja programu, tj. "kontrola obecności
modułu" odpowiada za sprawdzenie połączenia. W wyniku
zapytania moduł TPMS odsyła komunikat zawierający tekst
autoprezentacji. Ponieważ znany jest format odpowiedzi
procesor spodziewa się założonej ilości bajtów.
Nieudana próba skompletowania ramki danych w
przyjętym czasie 1800 ms skutkuje wypisaniem na
wyświetlaczu LCD komunikatu o błędzie. Dodatkowo, dla
odebranych danych obliczana jest suma kontrolna CRC. Jej
wartość różna od zera wskazuje na błąd transmisji, w tym
przypadku spowodowany nieodebraniem pełnej ramki
danych. Taka sytuacja została zobrazowana na rysunku 7.
Widoczny jest komunikat o błędzie CRC jako efekt braku
odpowiedzi na zapytanie „identyfikacja czujników”.
Prawidłowa odpowiedź będzie zawierać indywidualne
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Rys. 8. Sposób wyliczania sumy CRC dla zapytania 0x02

Najważniejszą funkcją programu uruchamianego w
systemie wbudowanym jest możliwość odczytu temperatury
i ciśnienia z modułu odbiorczego TPMS. Użytkownik może
również za pomocą minidżojstika ustawić temperaturę
maksymalną. W dolnej części ekranu wypisywane są
numery czujników, których wskazania przekroczyły przyjęty
próg alarmowy oraz załączane są diody LED (niewidoczne
na rysunku). Rysunek 9 prezentuje odpowiedź na zapytanie
"odczyt danych".
Prezentowane dane odpowiadają stanowi początkowego
nienapompowanego koła, o ciśnieniu równym ciśnieniu
atmosferycznemu i temperaturze pokojowej. Próg alarmu
ustawiono na 21 °C, stąd system raportuje jej przekroczenie
dla czujników 3 i 4.
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Rys. 9. Aktywna funkcja odczytu danych pomiarowych

4.

PROPOZYCJA PRZEPROWADZENIA
POMIARÓW

Stanowisko
umożliwia
nauczanie
wybranych
elementów metrologii,
rozumianej jako nauki o "...
metodach i narzędziach wykorzystywanych podczas
pozyskiwania ilościowej informacji o systemie bądź procesie,
jej transmisji, przetwarzania oraz oceny jej niepewności"
[11, 12]. Przykładowe zadania to wyznaczenie krzywej
wzorcowania, korekcja błędów zera i wzmocnienia
(adiustacja) oraz ponowne wzorcowanie.
4.1. Wyznaczanie krzywej wzorcowania
A. Należy napompować oponę do wartości 2,25 Bara
wg wskazań manometru kontrolnego. Załączyć elementy
grzewcze oraz wentylator i wykonać serię pomiarów
temperatury i ciśnienia trzema czujnikami co 5 °C w
zakresie zmian 25÷45 °C, przyjmując wskazanie termometru
kontrolnego za wzorcowe. Wyłączyć elementy grzewcze.
B. Badania powtórzyć przy wyłączonym wentylatorze.
C. Dla stałej temperatury wewnątrz koła przykładowo
25 °C wykonać serię pomiarów ciśnienia trzema czujnikami
co 0,25 Bara w zakresie zmian 2,25÷0 Barów. Ciśnienie
zmniejszać stopniowo za pomocą zaworu zintegrowanego z
manometrem kontrolnym, przyjmując jego wskazanie za
wzorcowe.
4.2. Adiustacja wskazań odczytów
Dla tej samej skali dla osi wartości mierzonej i wartości
odniesienia, charakterystyka przetwarzania idealnego
czujnika (przykładowo temperatury) jest opisana prostą
t=tw·a+b, o współczynnikach a=1 i b=0. Indeks "w" odnosi
się do wskazań przyrządu wzorcowego, tu. zewnętrznego
termometru elektronicznego. Czujnik charakteryzuje się
niedokładnością pomiaru. Adiustacja jego wskazań,
zmierzająca do niwelacji błędu pomiaru polega na
wyznaczeniu wartości współczynników a, b równania
przetwarzania.

(1)
Wyznacza się je z równania prostej przechodzącej przez dwa
dowolne punkty {t1, tw1} i {t2, tw2}, przy czym tw1≠tw2, a t1 i t2
to wyniki surowe pomiaru temperatury czujnika TPMS
umieszczonego wewnątrz koła. Oznaczenie t' odnosi się do
wskazania po adiustacji. Przykładowy przebieg obliczeń dla
dwóch arbitralnie przyjętych par punktów charakterystyki
pomiaru temperatury przedstawiają zależności (1). Po
zastosowaniu współczynników poprawkowych a i b
wskazania czujnika są porównywalne do wskazań czujnika
wzorcowego z akceptowalnym błędem spowodowanym
ograniczoną precyzją obliczeń arytmetycznych.
4.3. Wyniki pomiarów i dyskusja
Powyższy sposób adiustacji zastosowano na danych
pomiarowych uzyskanych wg punktu A opisanego w
podrozdziale 4.1. Wskazania czujników TPMS przed
adiustacją porównano ze wskazaniami przyrządów
kontrolnych
wyznaczając
krzywe
wzorcowania
przedstawione na rysunku 10. Za wartości umownie
prawdziwe przyjęto wskazania termometru elektronicznego
z
czujnikiem
półprzewodnikowym
i
manometru
wskazówkowego z rurką Bourdona o przyjętej niepewności
akceptowalnej w tym zastosowaniu.
W przypadku temperatury wszystkie 3 czujniki
zaniżały pomiar (krzywe leżą poniżej prostej dla czujnika
idealnego) - błąd przesunięcia. Adiustację zastosowano
przykładowo w odniesieniu do czujnika nr 3, uzyskując
zmniejszenie niedokładności pomiaru dla wszystkich
punktów pomiarowych, mimo że jego charakterystyka
wykazuje nieliniowość. W przypadku pomiaru ciśnienia
wykonanego zgodnie z punktem C wystąpił błąd
wzmocnienia dla wszystkich trzech czujników. Po adiustacji
czujnika nr 3 uzyskano zbliżenie jego wskazań do
charakterystyki
czujnika
wzorcowego.
Zwiększenie
dokładności pomiaru jest możliwe po zastosowaniu
aproksymacji wielomianem wyższego stopnia lub tablicy
poprawek w wybranych punktach charakterystyki i
interpolację dla wartości pośrednich. Ponieważ zadaniem
systemu TPMS jest przede wszystkim ostrzeganie kierowcy
o przekroczeniu progów alarmowych, aproksymacja
dwupunktowa wydaje się w tym przypadku wystarczająca.
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a)

5.

WNIOSKI

Stanowisko stwarza możliwość zapoznania się z
elementami systemu TPMS, tj. kontroli ciśnienia i
temperatury powietrza w kole samochodowym. Pozwala na
nabycie umiejętności z zakresu systemów pomiarowych,
programistycznych oraz techniki pomiarowej, sprawdzenia
dokładności czujników przez porównywanie z wskazaniami
przyrządów kontrolnych, dwupunktową adiustację odczytów
czujników i oszacowanie niepewności pomiaru. Adiustację
wskazań czujników można zautomatyzować i umieścić w
kodzie programu. Po nieznacznych modyfikacjach program
można dostosować do innej platformy sprzętowej z
dowolnym procesorem wyposażonym w moduł USART.
6.

b)
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WIRELESS MEASUREMENT OF PRESSURE AND TEMPERATURE
OF AIR INSIDE THE CAR WHEEL
The paper is focused on the issue of teaching metrology. It presents the method of wireless measurement of pressure and
temperature of air in a car wheel. For the cognitive and learning purposes it was created an experimental setup to get familiar
with the measuring method and elements of Tire Pressure Measurement System. TPMS is one of the modern safety systems
used in the automotive industry. Paper describes the construction and operating principle of key elements of setup, i.e. object,
integrated sensors, TPMS system, control instruments, the format of data frame transferred between TPMS and computer,
CRC codes. Furthermore, there were presented the basic features of two software tools working with Windows based PC
computer or embedded system. There was discussed a proposal of carrying out the measurements in simulated conditions
with ability to change pressure and also temperature of air inside the wheel using inner heaters. The software for embedded
system let to observe raw sensors' readings and additionally adjusted based on a two-point measurements involving control
instruments. The adjusting routine was illustrated with an example for better clarity.
Keywords: automotive, driving safety, sensor of the pressure and temperature, TPMS.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję i implementację
systemu akwizycji i rejestracji zużycia energii elektrycznej. System
został opracowany w ramach zadania badawczego pt.
„Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach”1
i użyty do monitorowania 87 liczników w trzech budynkach
biurowych. Umożliwia również wspomaganie analizy zebranych
danych wg różnych kryteriów, a co równie istotne, umożliwia
integrację danych pochodzących z liczników z innymi danymi, np.
pogodowymi czy z automatyki budynku. System z powodzeniem
może być użyty do przetwarzania danych nie tylko z liczników
energii elektrycznej, ale również liczników innych mediów
występujących w budynku, jak woda, gaz oraz ciepło i chłód.
W dalszej części przedstawiono również przykładowe analizy
zebranych danych.
Słowa kluczowe: zbieranie danych, bazy danych, SCADA, analiza
zużycia energii, SmartGrid, AMI.

1. WPROWADZENIE
W niniejszej pracy przedstawione zostały wyniki badań
prowadzonych nad opracowaniem i weryfikacją praktyczną
systemu umożliwiającego zbieranie danych dot. zużycia
mediów w budynkach i analizę tych danych.
1.1. Cele opomiarowania
Wprowadzanie opomiarowania zużycia energii –
w przypadku dostawców energii elektrycznej realizowanego
jako instalacja AMI (ang. Automated Meter Infrastructure) –
ma podstawowe zadanie wyeliminowanie konieczności
odczytu liczników przez inkasentów i zastąpienie tej
czynności automatycznym odczytem, który ma odbywać się
kontrolnie ze znacznie krótszym okresem. Pozwala to
tworzyć charakterystyki zużycia w danym punkcie poboru
(profil konsumenta), a w dalszym etapie daje możliwość
przewidywania obciążenia w określonych porach doby, co
jest to niezwykle istotne z punktu widzenia sieci przesyłowej
i strat lub nawet awarii powodowanych przeciążeniami.
Kolejnym krokiem, jaki realizuje się w koncepcji Smart
Grid, to zapewnienie możliwości komunikacji również
w drugą stronę – od dostawcy energii do odbiorcy
końcowego, w celu zapewnienia możliwości oddziaływania
na odbiorcę i wyrównywania w ten sposób obciążenia sieci
przesyłowej energii elektrycznej (komunikacja dystrybutor1

Zadanie badawcze w ramach projektu strategicznego
pt. „Zintegrowany
system
zmniejszenia
eksploatacyjnej
energochłonności budynków”, nr. SP/B/5/68017/10

odbiorca). Znane są mechanizmy udzielania bonusów za
możliwość przesunięcia w czasie pracy pewnych urządzeń
elektrycznych, które swoją pracę mogą wykonać w porze
nocnej, gdy obciążenie sieci jest mniejsze.
Cel opomiarowania wykorzystania energii budynku
wynika z tematyki zrealizowanego zadania badawczego
i jest ściśle związany z budynkami wyposażonymi w
automatykę. Ma umożliwiać kontrolę zużycia energii,
identyfikację miejsc mających potencjał minimalizacji jej
zużycia, a wreszcie dać możliwość porównania
energochłonności różnych budynków i oceny efektów
energetycznych zastosowanych algorytmów sterowania
automatyką budynku. W rezultacie, może dać wskazówki dla
opracowywania nowych algorytmów.
1.2. Opomiarowanie w budynkach inteligentnych
Współczesne budynki, w szczególności użyteczności
publicznej i komercyjne wielko-powierzchniowe, takie jak
biurowe, dydaktyczne, usługowe lub handlowe, wyposażane
są w automatykę budynku. Coraz częstszą praktyką jest
wyposażanie tych budynków w opomiarowanie zużycia
mediów (nie tylko energii elektrycznej, ale również wody,
gazu, ciepła technologicznego i chłodu technologicznego,
zarówno z miejskiej sieci zasilania jak i wytwarzanego
lokalnie). Opomiarowanie to realizowane jest nie tylko
w punktach zasilania budynku (gdzie znajduje się licznik
dostawcy danego medium), ale również dla podobszarów
budynku: terytorialnych (np. kondygnacje) i technologicznych (np. zasilanie central wentylacji) w postaci
podliczników. Często są one traktowane jako liczniki
lokalne, a nie do celów rozliczeniowych z dostawcą energii.
Opomiarowanie zużycia mediów obejmuje wiele
elementów: od samego licznika, poprzez transmisję danych
do systemu nadrzędnego gdzie są rejestrowane, udostępniane
i poddawane analizie. Wydaje się, że system powinien
działać „bezobsługowo”, tj. nie wymaga bieżącego nadzoru
operatora. System taki swoje korzyści ujawnia po
miesiącach nieprzerwanej pracy. W praktyce okazuje się, że
w takim horyzoncie czasowym pojawia się wiele usterek,
które muszą być monitorowane na bieżąco. Są to usterki
związane zarówno z podłączeniem samego licznika do
mierzonego medium, związane z łączem komunikacyjnym
(pojedynczego licznika lub całej grupy liczników) oraz
(najrzadziej)
systemem
informatycznym
zbierania
i rejestracji danych. Z doświadczeń wynika, że czynnik
ludzki ma istotny wpływ na ciągłość zbierania danych.

Konieczne
jest
zaimplementowanie
mechanizmów
automatycznej weryfikacji poprawności zarówno procesu
zbierania danych jak również wartości zarejestrowanych
danych oraz powiadamiania (np. email, SMS)
o stwierdzonych awariach. Reakcja na awarie musi być
podejmowana przez różne służby, odpowiedzialne za dany
budynek czy sieć komunikacyjną (np. administrator sieci IT
nie jest odpowiedzialny za podłączenie licznika energii).
Korzystne z punktu widzenia architektury jak
i ekonomicznego, jest włączanie systemu opomiarowania
budynku w system nadrzędny BMS (ang. Building
Management System) budynku. Pozwala to na korelację
zużycia energii z trybem pracy urządzeń technologicznych
(np. centrali wentylacji, agregatu chłodu, pompy ciepła, itd.),
wykryciem obecności użytkowników, określonym trybem
utrzymania komfortu czy wystąpieniem awarii w samym
systemie automatyki (np. uszkodzenie wyjścia sterownika)
oraz w infrastrukturze budynku (np. rozszczelnienie kanału
wentylacyjnego).
2. ARCHITEKTURA BUDYNKOWEGO SYSTEMU
REJESTRACJI I ANALIZY ZUŻYCIA

Serwer
systemu
BSRiAZ
Klient
analizy
danych

Serwer
katedralny

Serwer
systemu BMS
bud. B1

Poniżej zaprezentowano architekturę systemu BSRiAZ
– Budynkowego Systemu Rejestracji i Analizy Zużycia oraz
budynki biorące udział w modelowej instalacji. Rysunek 1
przedstawia schematycznie strukturę systemu.

Rys. 1. Struktura BSRiAZ
(Budynkowy System Rejestracji i Analizy Zużycia mediów)

Infrastruktura transmisji danych wykorzystywana jest
do zdalnego odczytu liczników różnych typów (z użyciem
tego samego protokołu), ze wszystkich trzech budynków do
jednego centralnego repozytorium danych. W systemie
wykorzystano protokół zgodny ze standardem PN-EN
ISO/IEC 14908 [1] (pot. LonWorks, LON) do komunikacji
z licznikami energii. Zastosowano dwa media transmisji:
sieci lokalne oparte na skręconej parze przewodów
w topologii swobodnej (TP/FT-10) oraz sieć IP (standard
14908-4, pot. LonWorks/IP lub IP-852). Połączono je
ruterami, dzięki którym możliwa jest zdalna komunikacja
oprogramowania LNS, serwera NLopcTE i klienta OPC
systemu SCADA na komputerze zbierającym dane.
Pozwoliło to zachować strukturę wymiany danych spójną
z wdrożonym już systemem automatyki budynku, jego
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systemem nadrzędnym BMS i jednocześnie obniżyć koszty
implementacji.
Algorytmy wstępnego przetwarzania i unifikacji
danych z liczników energii zostały zaimplementowane
w tym samym środowisku co system BMS –
programowalnym systemie SCADA/HMI – Proficy iFix.
W kolejnym kroku dane trafiają do relacyjnej bazy danych
(PostgreSQL),
której
struktura
została
specjalnie
przygotowana dla celów niniejszego systemu. Natomiast
dalsze przetwarzanie danych i wspomaganie ich analizy
odbywa się z użyciem własnego oprogramowania,
wspomaganego aplikacją gnuplot [2] użytą do generowania
różnego rodzaju wykresów.
2.1. Opomiarowane budynki
System obsługuje liczniki energii w budynkach:
 B1 AGH w Krakowie – 10 liczników,
 B6 PNT EuroCentrum w Katowicach – 14 liczników,
 B7 PNT EuroCentrum w Katowicach – 63 liczniki.
W budynku B1, z uwagi na istniejącą sieć zasilania,
liczniki mierzą zużycie lewej i prawej strony każdej
kondygnacji (5 kondygnacji po 2 liczniki). Pozwalają na
pomiar napięć i prądów fazowych oraz chwilowej mocy
czynnej. Podłączone są do istniejącej sieci LON automatyki
budynku B1 i zintegrowane są w jego systemie BMS.
W dalszej kolejności, według harmonogramu raz na dobę,
zarejestrowane dane są kopiowane do głównej bazy systemu
BSRiAZ.
W budynkach EuroCentrum obwody zasilania
pomieszczeń są rozdzielone (oświetlenie, gniazda
komputerowe, gniazda zwykłe) i opomiarowane licznikami
impulsowymi. Oprócz pomieszczeń, prawie wszystkie
odbiory technologiczne (centrala wentylacyjna, pompa
ciepła, itd.), opomiarowane są licznikami udostępniającymi
napięcia i prądy fazowe, a niektóre liczniki również
chwilową moc czynną, bierną i pozorną.
2.2. Liczniki energii
W systemie można wyróżnić dwa typy liczników, ze
względu na ich możliwości komunikacyjne (a więc i zestaw
dostępnych pomiarów):
 liczniki z wbudowanym interfejsem LON, które umożliwiają odczyt energii oraz napięć i prądów fazowych,
mocy chwilowej czynnej (MGDIZ), a niektóre
dodatkowo mocy biernej i pozornej (U1389),
 liczniki z wyjściem impulsowym, które generują impuls
co określony przyrost energii (najczęściej co 0,1 kWh).
Ich
wyjścia
impulsowe
podłączone
są
do
koncentratorów typu MMC, które zliczają liczbę
impulsów z czterech liczników impulsowych.
Koncentratory te są wyposażone w interfejs LON,
jednak ich zakres liczydła jest ograniczony do 32 bitów
(dodatkowo liczby ze znakiem), co powoduje że okresowo
liczydło się „przekręca” (ang. wraps), a system zbierania
danych musi wykryć ten fakt i rejestrować w archiwum
skorygowaną wartość zamiast tej odczytanej z koncentratora.
2.3. Infrastruktura komunikacyjna IP
Aby umożliwić zdalny dostęp do sieci LON w każdym
z budynków, zostały użyte rutery LINX-101. Pozwalają one
na zdalny dostęp do wszystkich urządzeń w lokalnej sieci
LON, zarówno w celu konfiguracji, diagnostyki jak
i zbierania danych pomiarowych poprzez sieć IP.
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2.4. Oprogramowanie systemu BSRiAZ
Na serwerze systemu BSRiAZ pracuje oprogramowanie (w Proficy iFix), które co 5 minut odczytuje,
kondycjonuje i rejestruje dane z wszystkich liczników. Na
podstawie bieżącej wartości energii (czynnej lub biernej)
wyliczane są 5-minutowe oraz godzinowe przyrosty zużycia
tej energii i zapisywane do relacyjnej bazy danych SQL.
Łatwo policzyć, że samych rekordów 5-minutowych, przez
okres jednego roku zostanie zgromadzonych 3 810 600.
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo zakłócenia pracy
komputera systemu BSRiAZ, udostępnianie zebranych
danych do użytkownika (EuroCentrum), odbywa się dwoma
torami: 1. poprzez eksport dobowych archiwów z zebranymi
danymi na katedralny serwer www, skąd np. dyplomanci
realizujący prace dyplomowe w EuroCentrum, mogą
uzyskać do nich dostęp (łatwość np. importu do Excela
poszczególnych dni), 2. poprzez bieżącą synchronizację
z drugą bazą SQL na zapasowym serwerze, skąd można
bezpiecznie wykonać zapytania nawet bardzo obciążające
zapasowy serwer SQL, bez obawy o wydajność
i bezpieczeństwo podstawowego serwera systemu BSRiAZ.
Oprogramowanie i struktura bazy danych uwzględnia
różne zestawy danych dostarczanych przez poszczególne
liczniki energii i koncentratory. W przypadku wdrożenia
innych typów liczników, może być konieczne rozszerzenie
oprogramowania o ich specyficzne cechy.
Monitoring pracy zbierania danych zrealizowany jest
na osobnym serwerze uczelnianym, aby w przypadku awarii
komputera systemu BSRiAZ nadal możliwe było
powiadomienie o awarii systemu.
2.5. Baza danych i przetwarzanie danych pomiarowych
W bazie danych zdefiniowane zostały dwa rodzaje
tabel:
 tabele danych pomiarowych,
 tabele wspomagające analizę.
Na potrzeby danych pomiarowych z liczników zostały
zdefiniowane trzy tabele:
 tabela (meter_defs) definicji liczników,
 tabela
(meter_time_values)
wartości
odczytów
5-minutowych,
 tabela (meter_time_values_1h) wartości godzinowych
pomiarów.
Tabela definicji liczników służy do wyspecyfikowania
liczników energii wykorzystywanych do zbierania danych.
Definiuje ona liczbowy identyfikator licznika, budynek
gdzie jest zainstalowany, symbol i numer licznika, opis oraz
powierzchnię i kubaturę pomieszczeń zasilanych z obwodu,
z którym licznik jest skojarzony. Kolumna symbolu licznika
określa również typ licznika (czy jest to licznik impulsowy
za wskazanym koncentratorem, czy licznik z własnym
interfejsem). Kolumna opisu charakteryzuje licznik, tzn.
określa czy jest on licznikiem głównym czy podlicznikiem
innego licznika, gdzie jest zamontowany, które
pomieszczenia lub kondygnację obsługuje, jaki jest to typ
obwodu (oświetlenie, gniazda komputerowe, itd.).
Doskonałym formatem do zapisu tego typu informacji
o płynnej strukturze jest format JSON.
Kolumna symbolu i numeru licznika (np. EC-B7.RGU1389-L56 – EuroCentrum, bud. B7, rozdz. główna, typ
U1389, licznik 56) stanowi również podstawę do
identyfikacji
licznika
w
projekcie
sieci
LON
(oprogramowanie LonMaker), serwerze danych NLopcTE,
jak i do określenia nazwy tagu w systemie SCADA, którego

wartość jest odczytem z licznika wstawianym do tabel
meter_time_values oraz meter_time_values_1h.
Tabela z odczytami i wyliczonymi wartościami
godzinowymi, zawiera identyfikator licznika z tabeli
meter_defs i kolumny dla wszystkich możliwych odczytów
(energia, prądy, napięcia i moce chwilowe).
Aproksymacja braków danych. Przy projektowaniu
struktury bazy danych należy mieć na uwadze, że liczniki na
pewno nie będą dostępne przez 100% czasu. Krótkie lub
dłuższe przerwy w dostępności liczników lub nawet
spowodowane restartami systemu BSRiAZ (aktualizacje
Windows, inne prace konserwacyjne) spowodują braki
danych w tabeli odczytów 5-minutowych lub nawet
godzinowych. Należy zatem zawczasu zaplanować sposób
odtwarzania lub aproksymacji tych danych (w najprostszym
przypadku zakładając, że zużycie energii rosło liniowo od
ostatniej znanej wartości przed brakiem komunikacji, do
następnej znanej wartości po braku komunikacji). Bardziej
zbliżone wyniki do rzeczywistych uzyska się uwzględniając
profil obciążenia z tego samego okresu z poprzednich
tygodni i dopasowując go do rzeczywistych wartości
odczytanych z licznika przed brakiem komunikacji i po
powrocie poprawnej komunikacji. Dodatkowo, warto
przewidzieć w archiwum danych kolumnę przedstawiającą
rodzaj danych: czy są to dane rzeczywiste czy
aproksymowane. Kolejnym doświadczeniem z użytkowania
systemu BSRiAZ jest przypadek złego skonfigurowania
przekładników liczników. Wykrycie takiego faktu po kilku
dniach spowodowało konieczność korekty konfiguracji
licznika i przemnożenia danych w bazie danych zgodnie ze
stosunkiem poprawna/niepoprawna przekładnia przekładnika
prądowego.
Na podstawie odczytów 5-minutowych, wyliczane są
wartości w tabeli godzinowego zużycia energii.
Zdecydowano o utworzeniu takiej tabeli, gdyż większość
przypadków analizy wymaga właśnie rozdzielczości
godzinowej (lub jest ona wystarczająca), a dopiero przejście
na poziom przekroczeń mocy 15-minutowej lub analizy 5minutowej wymaga użycia tabeli, w której dane są wprost
rejestrowane. Relacja pomiędzy mocami w tabeli 5minutowej a 1-godzinnej jest następująca:
P5min t   Et   Et  5min   12
P1h t   E t   E t  1h 

(1)

gdzie: E(t) – energia w chwili t,
P5min – moc 5-minutowa, P1h – moc godzinowa
Na potrzeby analizy zużycia energii zostały
zdefiniowane tabele:
 grup liczników (meter_groups) oraz,
 grup grup liczników (meter_gogs: group_of_groups).
Tabele te ułatwiają raportowanie zużycia energii
w dowolnie predefiniowanych grupach pomieszczeń (np.
zużycie na I piętrze, zużycie w pomieszczeniach
laboratoryjnych budynku, itp.) lub zdefiniowanych
rodzajach odbioru energii (np. zużycie na oświetlenie itp.).
Tabela grup liczników meter_groups zawiera
następujące definicje:
 grp_name – nazwa grupy liczników,
 grp_descr – opis grupy,
 met_names – symbole liczników wchodzących w skład
grupy odpowiadające symbolom w kolumnie nazwy
tabeli definicji liczników meter_defs.
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 met_ids – identyfikatory liczników wyszczególnionych
w kolumnie met_names, odpowiadające identyfikatorom
liczników w tabeli definicji liczników.
Podobną, choć nieco prostszą strukturę ma tabela grup
grup liczników meter_gogs. Znaczenie poszczególnych
kolumn jest następujące:
 gog_name – nazwa grupy grup liczników
 gog_descr – opis grupy
 grp_names – nazwy grup liczników wchodzących
w skład danej grupy odpowiadające symbolom w tabeli
definicji grup liczników meter_groups.
W zależności od typu wybranej analizy, wartości
z wszystkich liczników z grupy lub grupy grup są
sumowane, przeliczane indywidualnie (raport rozkładu
godzinowego) lub sumowane tylko w ramach grup z podanej
grupy grup.
Dla przykładu, jeżeli analiza dotyczy pojedynczego
licznika (np. EC-B6.L1) to w raporcie kolumnowym
wysokość kolumny odzwierciedla zużycie energii
wskazywane przez dany licznik w ciągu dnia, tygodnia,
miesiąca.
Jeżeli analiza dotyczy grupy liczników (np. AGHB1.Budynek) to w raporcie kolumnowym skumulowanym
(tj. kolumna z podziałem na udziały) wysokość kolumny
odzwierciedla zużycie energii wskazywanej łącznie przez
wszystkie liczniki grupy, a części składowe kolumny
(rys. 3) odzwierciedlają udział danego licznika w zużyciu
łącznym.
Jeżeli analiza dotyczy grupy grup liczników (np. AGHB1.Piętra) to w raporcie kolumnowym skumulowanym,
wysokość kolumny odzwierciedla zużycie energii
wskazywane łącznie przez wszystkie liczniki grupy, a każda
składowa kolumny odzwierciedla udział danej podgrupy
liczników (z całego piętra) w zużyciu łącznym (budynku).
Korelacja zużycia z danymi zewnętrznymi. W celu
umożliwienia tworzenia analiz pokazujących zależności
pomiędzy zużyciem energii a innymi danymi (np.
temperaturą zewnętrzną, wewnętrzną, trybem pracy
klimakonwektorów, obecnością, wschodem i zachodem
słońca, itd.), zaprojektowane zostały tabele definiujące
strukturę danych zewnętrznych. Dane są pochodzą
z archiwum systemu BMS, jednak ich definicje
umieszczono również w bazie systemu BSRiAZ. Zebrano je
w tabeli blk_defs obejmującej następujące kolumny:
 id – liczbowy identyfikator zmiennej BMS,
 blk_type – typ zmiennej w systemie BMS: AI –
analogowy, DI – dwustanowy,
 blk_name – nazwa zmiennej w archiwum historycznym
systemu BMS,
 blk_ioad – adres w systemie BMS, skąd pochodzą dane,
 dev_name – nazwa urządzenia/sterownika w projekcie
automatyki.
Tam gdzie jest to uzasadnione (np. stan obecności, tryb
pracy klimakonwektora, temperatura wewnętrzna), dane
z systemu BMS są agregowane dla podobszaru budynku
objętego monitoringiem zużycia energii elektrycznej. Tzn.
dla pomieszczeń opomiarowanych konkretnym licznikiem,
wyliczono godzinowe wartości maksymalne, minimalne
i średnie temperatury. Podobnie dla biegu wentylatora
klimakonwektora. Natomiast dla stanu obecności
zgłaszanego przez czujki ruchu systemu BMS, wyliczono
procentowy udział czasu w którym obecność była wykryta,
osobno dla każdej godziny (maksymalny, średni i minimalny
z danej grupy pomieszczeń).
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Dane agregowane powstają poprzez odczytywanie
surowych danych z systemu BMS, wyliczenie ich
i zapamiętanie w tabeli blk_hist systemu BSRiAZ.
W poszczególnych kolumnach tabeli blk_hist znajdują się
następujące dane:
 blk_id – liczbowy identyfikator bloku z tabeli blk_defs,
 tstamp – znacznik czasu (pełna godzina lub doba),
 value – zagregowana wartość zmiennej,
 agr_type – rodzaj wartości przedstawionej w kolumnie
value. Możliwe są następujące wartości:
 1 – minimum godzinowe,
 2 – średnia godzinowa,
 3 – maksimum godzinowe,
 4 – minimum dobowe,
 5 – średnia dobowa,
 6 – maksimum dobowe.
3. RAPORTOWANIE ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
Z wyników pomiarów zgromadzonych w bazie danych,
można uzyskać surowe dane w postaci tabelarycznej. Aby
móc je przeanalizować, należało te dane przetworzyć –
zgrupować, zagregować, skorelować (np. z temperaturą
zewnętrzną, z pomiarami z różnych kondygnacji lub wręcz
z różnych budynków). W tym celu opracowano
oprogramowanie generujące raporty zużycia energii
elektrycznej. Raporty są parametryzowane pod względem:
 raportowanego okresu czasu,
 rozdzielczości (granulacji) czasowej,
 sposobu przedstawiania danych na wykresie,
 wyboru liczników energii lub ich grup,
 znaczenia grup (jako suma liczników lub zestaw osobno
przedstawianych liczników),
 zakresu osi Y.
Zostało utworzone oprogramowanie do generowania
kilku typów raportów (od R01 do R05), przedstawiających
dane w postaci wykresu oraz zestawienia tabelarycznego.
3.1. Raport R01 bezwzględnego i względnego zużycia
energii elektrycznej
Raport przedstawia bezwzględne zużycie energii
elektrycznej (EE) z podanego licznika lub grupy liczników
w postaci wykresu słupkowego, opcjonalnie zsumowane, dla
różnych kroków czasowych (np. tydzień, miesiąc). Pod
wykresem, w celu umożliwienia odczytu dokładnych
wartości liczbowych, dane pomiarowe zostały przedstawione
w formie tabelarycznej.
Raport występuje w dwóch podtypach: jako osobne
zużycia energii elektrycznej niesumowane (rys. 2a - raport
nieskumulowany) lub zsumowane (rys. 2b - raport
skumulowany). W dobry sposób obrazuje on całkowitą ilość
zużytej EE w przedstawionym okresie i ułatwia porównanie
zużycia jednego licznika, w stosunku do ilości zmierzonej
energii przez inne liczniki z podanej grupy liczników.
Rozpatrywanie zużycia EE każdego licznika
zsumowanych z odpowiednim krokiem czasowym, dostarcza
niezbędnych informacji istotnych z punktu widzenia
rozliczeń energii elektrycznej. Zgromadzone dane
pomiarowe można rozpatrywać i wykorzystywać do
prowadzenia rozliczeń w kontekście całego budynku,
poszczególnych pięter, czy danego najemcy. Analizowanie
bezwzględnego zużycia EE z całego miesiąca, tj. przy kroku
czasowym równym miesiąc, na przestrzeniu roku lub kilku
lat, pozwala na wyznaczenie i porównanie zużycia EE
danego najemcy pomiędzy poszczególnymi miesiącami lub
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rok do roku. Taka obserwacja w przyszłości może posłużyć
do prognozowania zapotrzebowania EE dla konkretnych
najemców lub całych kondygnacji, itd. Natomiast
porównanie wartości bezwzględnej z krokiem 7 dniowym,
daje informacje przydatne w odpowiednim doborze taryf
w różnych okrasach czasu. Przedstawienie zużycia EE
w kWhm-2rok-1 umożliwia łatwiejsze porównanie ilości
zużytej energii pomiędzy odbiorcami, którzy użytkują
pomieszczenia o różnej powierzchni. Porównując raporty
grup liczników (np. podliczniki licznika głównego lub
liczniki na piętrze) bezwzględnej wartości zużycia
z wartością przeliczoną na m-2rok-1, trafniejsze jest
analizowanie wykresów w formie stosu, a nie osobnych
kolumn.
3.2. Raport R02 dobowego zużycia energii elektrycznej
Kolejny raport przedstawia dobowe zużycie w kWh
każdego licznika z osobna w postaci linii schodkowej
(przykład na rys. 3). Na osi pionowej reprezentowana jest
ilość zużytej energii elektrycznej w kWh, a na osi poziomej
doby zadanego okresu czasu. Raporty przedstawiają zużycie
pewnych wybranych na podstawie analiz grup liczników jak
np. podliczniki licznika głównego całego budynku lub
liczniki danego piętra. Raporty te obrazują i umożliwiają
analizę bezpośredniego zużycia energii w kroku dobowym w
skali wybranej ilości miesięcy.
Podobnie jak dla raportu R01, opracowano również
wykresy przedstawiające dobowe zużycie przeskalowane na
kWhm-2rok-1. Taka forma prezentacji daje informację
o ilości energii elektrycznej przeliczonej na powierzchnię,
przedstawionej w dobowych okresach czasu.

Rys. 3. Przykładowy raport zużycia dobowego

3.3. Raport R03 rozkładu godzinowego zużycia energii
elektrycznej
Raport prezentuje rozkład zużycia EE na przestrzeni
doby (w kwantach godzinowych) dla zadanego okresu
(będącego wielokrotnością doby). Formy graficzna
i tabelaryczna przedstawiają te same dane (rys. 4). Tabela
w kolumnach (oś X „wykresu”) zawiera wszystkie godziny
doby (np. 01:00 oznacza zużycie pomiędzy 01:00 a 01:59),
a w wierszach (oś Y „wykresu”) przedziały pobieranej
energii (np.1000 oznacza zużycie godzinowe od 1000 Wh do
1999 Wh, 2000 znacza od 2000 Wh do 2999 Wh, itd.).
Przedziały zużycia energii są predefiniowane i istnieje
możliwość zadania ich jako parametru raportu. Ostatni
przedział zawiera zużycie energii bez górnej granicy, np.
9000 Wh oznacza zużycie większe niż 9 kWh.

a)

b)

Rys. 4. Przykładowy raport rozkładu zużycia energii

Rys. 2. Przykładowy raport bezwzględnego zużycia EE –
a) nieskumulowany, b) skumulowany

Podczas generowania raportu, dla każdej doby
raportowanego okresu czasu, sprawdzane jest zużycie dla
każdej godziny doby i na tej podstawie wyznaczana jest
komórka tabeli, której wartość jest zwiększana o 1.
Przykładowo, wartość w komórce (11:00 ; 1000 Wh)
wynosząca 25 oznacza, że znaleziono 25 przypadków (nie
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koniecznie pod rząd) gdzie godzinowe zużycie z godziny
11:00 mieściło się w przedziale 1000-2000 Wh.
Raport może być wygenerowany dla pojedynczego
licznika lub grupy liczników, przy czym dla grupy liczników
może zostać zastosowany tryb sumowania, w którym
wyznaczana jest suma zużycia za daną godzinę wszystkich
liczników grupy i zwiększona zostaje jedna komórka
reprezentująca sumaryczne zużycie wybranej grupy
liczników. Ten typ raportu również jest przeliczany na
m-2rok-1.
3.4. Raport R04 bezwzględnego zużycia z korelacją do
danych zewnętrznych
Raport ten prezentuje bezwzględne zużycie w postaci
wykresów słupkowych na tle temperatury zewnętrznej
(prezentowanej jako obszar pomiędzy dobowym minimum
i maksimum oraz linią reprezentującą średnią temperaturę
dobową). Słupki obrazują tygodniowe zużycie EE (rys. 5).

Rys. 6. Przykład raportu R05 z czasem wschodu i zachodu słońca
oraz długością dnia

Podobnie jak w raporcie typu R01 lub R04, można
prowadzić obserwację pojedynczych liczników lub grup
liczników. Opisywany typ raportu umożliwia analizę
zużycia energii w korelacji do długości dnia, czasu między
godziną 6 a wschodem słońca lub między zachodem, a
godziną 18:00. Są to godziny użytkowania oświetlenia
administracyjnego w budynkach użyteczności publicznej
czy biurach.
4.

Rys. 5. Przykład raportu z danymi zewnętrznymi

Obserwacja wykresów w formie raportów typu R01
i R04 dostarcza tych samych informacji. Natomiast
opisywany raport przydatny jest przy analizie np. licznika
zużycia energii elektrycznej przez centrale wentylacyjnoklimatyzacyjną
czy
pomieszczenia
wyposażone
w klimakonwektory. Uzasadnione jest też porównywanie
takiego zużycia EE na tle temperatury zewnętrznej.
Podobnie jak we wcześniejszych typach raportów
przygotowano grupę wykresów przeliczoną na m-2rok-1. Ten
typ raportów dobrze obrazuje jednostkowe zużycie w relacji
do temperatury zewnętrznej. Z opisanych typów raportów
można wyciągnąć szereg interesujących wniosków oraz
założeń przydatnych do optymalizacji obiektu.
3.5. Raport R05 bezwzględnego zużycia z korelacją
do oświetlenia słonecznego
Ostatnim typem jest raport przedstawiający zużycie
energii mierzonej przez pojedynczy licznik lub grupę
liczników, z tygodniowym sumowaniem, na tle czasu
wschodu i zachodu słońca oraz długości dnia (rys. 6). Ma on
zastosowanie głównie dla analizy zużycia energii na cele
oświetleniowe. Na wykresie zamieszczono poziome linie na
godzinach: 7:00, 8:20, 16:00 i 17:00. Gruba brązowa linia
obrazuje długość dnia (wartość nie odnosi się do żadnej osi
Y), zamieszczona w celu pokazania minimalnej
i maksymalnej długości dnia.
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WNIOSKI

W artykule przedstawiono problemy akwizycji
i długoterminowej rejestracji danych z liczników mediów
stosowanych w połączeniu z systemami automatyki
budynku i systemami nadrzędnymi BMS. Przedstawiono
architekturę wdrożonego systemu rejestracji i analizy
zużycia mediów. Pokazano, że dzięki zastosowaniu IP jako
medium komunikacyjnego dla protokołu wymiany danych
z licznikami (sam protokół IP nie zapewnia odpowiednich
struktur danych), w jednym systemie mogą być
zintegrowane budynki również odległe geograficznie. Daje
to możliwość ich szczegółowego porównywania. Konieczne
jest jednak zapewnienie monitoringu ciągłości rejestracji na
wielu etapach, aby zapewnić kompletność zarejestrowanych
danych. Stanowi to bardzo istotny czynnik dla zapewnienia
możliwości analizy danych w dłuższym horyzoncie
czasowym (miesiące, lata).
Problemem jaki należy rozwiązać przy budowie
takiego systemu jest również wstępne przetwarzanie danych
z liczników energii w celu zapewnienia poprawności danych
(„przekręcanie się” liczników lub rozbicie pomiaru na dwie
wartości - MWh i Wh) i unifikacji (np. jednostka kWh
i rozdzielczość 0,1).
5.
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ELECTRICITY CONSUMPTION ACQUISITION, RECORDING
AND ANALYSIS GUIDANCE SYSTEM
The paper presents a concept and implementation of electricity consumption acquisition and recording system. The
system was built as a part of research work entitled “Optimization of electricity consumption in buildings” and used to
monitor 87 electricity meters in three different buildings. It also supports the user in analysis of collected data using different
criterion, and allows to integrate meters data with other types of data, e.g. recorded outside temperature and humidity, sunrise
and sunset, operation modes of technological installations of the building (HVAC AHUs, VAVs, chillers, heat pumps) and
room control (occupancy, lighting mode, room temperatures) and even failures in building construction, its installations or
the automation.
The system relies on general assumptions which allow to apply not only electricity meters, but also other media meters,
e.g. water, gas, technological heat and cold. Furthermore, the paper presents example analysis performed in the buildings
mentioned earlier.
Keywords: data acquisition, databases, SCADA, energy consumption analysis, Smart Grid, AMI.
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Streszczenie:
Małopolskie
Laboratorium
Budownictwa
Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej jest jednostką
naukowo-badawczą, która powstała w celu prowadzenia badań
technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych,
konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania
budynków niskoenergetycznych. Planowane badania obejmują
także weryfikację metodologii sporządzania charakterystyk
energetycznych budynków oraz weryfikację modeli termicznych
przepływu ciepła w strukturach budowlanych. W tym celu budynek
MLBE został wyposażony w system opomiarowania
specjalistycznego elementów konstrukcyjnych budynku. Dzięki
temu sam budynek MLBE jest obiektem badawczym
i przedmiotem badań. W artykule przedstawione są założenia dla
systemu opomiarowania specjalistycznego konstrukcji budynku
oraz struktura i sposób realizacji tego systemu. System umożliwia
badania rozkładów temperatur i przepływu ciepła w wybranych
elementach konstrukcyjnych budynku, takich jak stropy, ściany
zewnętrzne, gzymsy, fundament oraz grunt pod i w otoczeniu
budynku. W artykule jest także przedstawiona organizacja
informatyczna i metodyka projektowania systemu opomiarowania,
który umożliwia rejestrację on-line, wizualizację i analizę danych
z prawie 3000 punktów pomiarowych zainstalowanych
w strukturze budynku. W części końcowej artykułu
zaprezentowano przykładowe, rzeczywiste wyniki pomiarowe
z wybranych elementów konstrukcyjnych. Przedstawiono także
perspektywy badań „in-situ” z wykorzystaniem specjalistycznego
systemu opomiarowania budynku MLBE.
Słowa kluczowe: system pomiarowy, pomiar temperatury
w elementach konstrukcyjnych budynku, modelowanie przepływów termicznych, metodologia sporządzania charakterystyk
energetycznych budynków, badania „in-situ”.

1. WPROWADZENIE
W świetle dyrektywy EPBD (Energy Performance of
Buildings Directive) [1], [2] Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej problem energochłonności
budynków nabrał nowego znaczenia praktycznego
w dwóch pierwszych dekadach XXI w. Politechnika
Krakowska wychodząc naprzeciw wynikającym stąd
wyzwaniom
podjęła
realizację
projektu
budowy

Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, budynku – laboratorium, w którym możliwym
jest prowadzenie badań energooszczędnych technologii
budowlanych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych
i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków
niskoenergetycznych. Jednocześnie, poprzez wyposażenie
budynku w wiele różnorodnych źródeł i odbiorników energii
oraz bardzo szerokie opomiarowanie zarówno elementów
technologicznych systemów grzewczych i chłodniczych, jak
i elementów konstrukcyjnych budynku, sam budynek MLBE
jest narzędziem badawczym i przedmiotem badań. Budynek
MLBE po ok. 2 latach projektowania i budowy został
oddany do użytku w październiku 2014 r. W budynku
zainstalowane
zostały
dwa
rozproszone
systemy
elektroniczne: System automatyki, sterowania i akwizycji
danych obsługujący instalacje technologiczne budynku
(źródła, dystrybucję i odbiorniki ciepła i chłodu, wentylację,
klimatyzację i oświetlenie) oraz System opomiarowania
specjalistycznego przegród zewnętrznych i pomiarów
gruntowych. Pierwszy z systemów jest rozbudowanym
systemem BMS (Building Management System), który
spełnia rolę nie tylko „klasycznego” systemu automatyki
komfortu i zarządzania infrastrukturą techniczną budynku,
ale umożliwia także prowadzenie badań funkcjonowania tej
infrastruktury w różnych układach technologicznych,
możliwych do skonfigurowania w budynku. Przedmiotem
niniejszego artykułu jest drugi z systemów - System
opomiarowania specjalistycznego przegród zewnętrznych
i pomiarów w gruncie. System ten jest unikatowym
systemem opomiarowania elementów konstrukcyjnych
budynku, umożliwiającym badanie rzeczywistego rozkładu
temperatur i przepływu ciepła w takich elementach
konstrukcyjnych jak ściany zewnętrzne, stropy, gzymsy,
słupy, fundament oraz grunt pod budynkiem.
Pośród badań możliwych do prowadzenia z wykorzystaniem systemu opomiarowania specjalistycznego przegród
zewnętrznych i pomiarów gruntowych MLBE można
wymienić: weryfikację metodologii sporządzania charakterystyk energetycznych budynków poprzez porównanie

metody obliczeniowej z metodą opartą na pomiarach, a także
weryfikację metod symulacyjnych przepływu ciepła i rozkładu temperatur w przegrodach zewnętrznych w porównaniu z rzeczywistymi danymi pomiarowymi pochodzącymi
z matryc czujników temperatury rozmieszczonych
w elementach konstrukcyjnych.
W artykule skoncentrowano się na szczegółowym
przedstawieniu rozwiązań dla pomiarów temperatury
w elementach konstrukcyjnych budynku oraz na strukturze
całego systemu pomiarowego, metodyce projektowania
i właściwościach systemu akwizycji, rejestracji, wizualizacji
i przetwarzania danych pomiarowych.
2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Założenia i wymagania dla Systemu opomiarowania
specjalistycznego przegród zewnętrznych i pomiarów
gruntowych budynku MLBE zostały sformułowane przez
zespół Politechniki Krakowskiej [3]. System opomiarowania
specjalistycznego obejmuje następujące rodzaje pomiarów:
 pomiary temperatur w przegrodach zewnętrznych,
 pomiary temperatur w gruncie pod budynkiem oraz
w otoczeniu budynku,
 opomiarowanie gruntowych wymienników ciepła.
2.1. Pomiary temperatur w przegrodach zewnętrznych
Ze względu na planowane badania porównawcze
rozkładu pola temperatur w przegrodach zewnętrznych
polegające
na
porównaniu
wyników
symulacji
komputerowych z rzeczywistym rozkładem temperatury
w przegrodach oraz instalację czujników podczas wylewania
betonowych
elementów
konstrukcyjnych
budynku
postawiono duże wymagania co do dokładności i stabilności
pomiarów temperatury w przegrodach zewnętrznych.
Założono
konieczność
zastosowania
cyfrowych,
elektronicznych czujników temperatury o wysokiej
dokładności
i
długoterminowej
stabilności,
nie
wymagających okresowych kalibracji w okresie eksploatacji.
Dla czujników instalowanych w przegrodach
zewnętrznych postawiono następujące wymagania:
 Pomiary od strony zewnętrznej przegród budowlanych:
 zakres pomiarowy od -25°C do +55°C
 dokładność pomiaru ±0,3°C
 tzw. czujniki „zimne”.
 Pomiary od strony wewnętrznej przegród budowlanych:
 zakres pomiarowy od 0°C do +40°C
 dokładność pomiaru ±0,1°C
 tzw. czujniki „ciepłe”.
Miejsca instalacji czujników do pomiaru temperatur
w przegrodach zewnętrznych zostały szczegółowo
zdefiniowane w dokumencie [3] na podstawie normy PN EN
14863, w której określone są typowe miejsca występowania
mostków cieplnych. Jako punkty odniesienia założono
pomiary ze środkowego obszaru ścian, z dala od mostków
cieplnych.
Planowaną lokalizację obszarów pomiarowych
przedstawiono na rysunku 1.
W niektórych obszarach opomiarowania założono
rozmieszczenie poziome pojedynczej warstwy czujników,
w innych obszarach – w szczególności dla stropów,
gzymsów, narożników i dachu założono rozmieszczenie
przestrzenne czujników w matrycy zawierającej wiele
warstw, rzędów i kolumn czujników.
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Rys. 1. Planowana lokalizacja obszarów pomiarowych przegród
zewnętrznych

W celu usystematyzowania rozmieszczenia czujników
i jednoznacznej ich identyfikacji ustalono oznaczenia tzw.
Szczegółów rozmieszczenia czujników oraz zdefiniowano
poziomy czujników w skali całego budynku. Biorąc pod
uwagę ilość instalowanych czujników, ich jednoznaczna
identyfikacja jest kluczowym zagadnieniem podczas
interpretacji wyników pomiarów.
Przykład
definiowania
Szczegółów
obszarów
pomiarowych na rzucie wybranej kondygnacji budynku
przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Przykład definiowania Szczegółów na rzucie budynku

Rys. 3. Dokumentacja rozmieszczenia czujników temperatury
w ramach Szczegółu
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Na rysunku 3 przedstawiono rozmieszczenie
poszczególnych czujników w ramach określonego
Szczegółu. Kolory czujników oznaczają czujniki zimne
(niebieski) i ciepłe (czerwony). Przedstawiony przykład
dotyczy Szczegółu umieszczonego w ścianie 2 piętra na
wysokości 160 cm od płyty stropu na Poziomie a.
W niektórych Szczegółach czujniki rozmieszone są
przestrzennie, tak jak pokazano to na rysunku 4. W celu
jednoznacznej identyfikacji czujników w ramach
poszczególnych Szczegółów, a także w ramach całego
systemu zdefiniowane zostały tzw. Poziomy (warstwy)
czujników w skali całego budynku. Zdefiniowanie
Poziomów
ułatwia
także
nawigację
pomiędzy
poszczególnymi grupami czujników.
Na kolejnym rysunku zilustrowano przykładowy
rozkład przestrzenny matrycy czujników w stropie i gzymsie
wybranych Szczegółów.

Szczegóły zlokalizowane w tym samym miejscu na rzucie
poziomym budynku na różnych kondygnacjach. Łącznie
wyznaczono 14 Kolumn Szczegółów oznaczonych od KS1
do KS14 (przykład zaprezentowano na rysunku 9).
2.2. Pomiary temperatur w gruncie pod budynkiem oraz
w otoczeniu budynku
Do pomiarów
temperatury w gruncie założono
zastosowanie
czujników
temperatury
o
wysokiej
dokładności i stabilności, które nie wymagają kalibracji.
Pomiary gruntowe są realizowane za pomocą sond
pionowych z zainstalowanymi w odpowiedniej odległości
czujnikami temperatury. Przyjęto zastosowanie czujników
o charakterystykach identycznych z czujnikami w
przegrodach zewnętrznych.
Sondy gruntowe zaplanowano w kilku osiach
rozmieszczonych na rzucie budynku. Na rysunku 6
przedstawiono lokalizację osi pomiarów gruntowych.

Rys. 4. Przestrzenna matryca czujników w stropie i gzymsie

Oznaczenia Poziomów czujników w skali całego
budynku zilustrowano na rysunku 5. Na rysunku widoczne
są pojedyncze Poziomy czujników rozmieszczanych
w środku wysokości ścian, np. poziomy a, b i g oraz wiele
Poziomów czujników w stropach, np. Poziomy d, dd, ddd, ee,
e i es w stropie 3 piętra i poziomy i, j, jj, kk, k, ks, i l
w stropodachu.

Rys. 6. Osie pomiarów gruntowych

Przykład rozmieszczenia czujników dla jednej z osi
pomiarów gruntowych zilustrowano na rysunku 7.

Rys. 7. Rozmieszczenie czujników gruntowych
w jednej z osi pomiarów gruntowych

Rys. 5. Definicja Poziomów czujników w skali całego budynku

Dodatkowym elementem ułatwiającym identyfikację
poszczególnych obszarów opomiarowania konstrukcji
budynku i nawigację pomiędzy tymi obszarami jest pojęcie
Kolumny Szczegółów. Kolumnę Szczegółów tworzą

2.3. Opomiarowanie gruntowych wymienników ciepła
W
budynku
zaprojektowano
dwa
rodzaje
wymienników gruntowych ciepła: dwa wymienniki poziome
powietrze-grunt oraz trzy wymienniki pionowe woda-grunt.
Wymienniki pionowe stanowią dolne źródło pompy ciepła.
Dla każdego z typów wymienników określono wymagania
dotyczące opomiarowania [3].
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Dla poziomych wymienników gruntowych założono
pomiary temperatury i wilgotności powietrza co 5 m na
długości każdego wymiennika, a także pomiar prędkości
przepływu powietrza przez wymiennik. Opomiarowanie
wymienników poziomych obejmuje także pomiary
temperatury w gruncie w sąsiedztwie wymienników
poziomych, realizowane w ramach pomiarów gruntowych.
Dla pomiarów w wymiennikach postawiono następujące
wymagania:
a. zakres pomiaru temperatury w kanałach wymienników
od -25°C do 0°C z dokładnością ±0,3°C i od 0°C do
40°C z dokładnością ±0,1°C,
b. zakres pomiaru wilgotności względnej w kanałach
wymienników 10%-90%, z dokładność pomiaru ±2%,
c. zakres pomiaru temperatury w gruncie w sąsiedztwie
kanałów wymienników od -10°C do 30°C
z dokładnością ±0,1°C,
d. zakres pomiaru prędkości powietrza przepływającego
przez wymienniki poziome to 0,2-20 m/s,
z dokładnością 0,2 m/s.
3. STRUKTURA I ELEMENTY SYSTEMU
OPOMIAROWANIA SPECJALISTYCZNEGO
System opomiarowania specjalistycznego składa się
z następujących elementów:
a. Czujników:
 Czujników temperatury zabudowanych w strukturze
konstrukcyjnej budynku i w gruncie pod budynkiem
w czasie prac budowlanych.
 Czujników temperatury i wilgotności w kanałach
gruntowych, poziomych wymienników ciepła.
 Czujników temperatury na gruntowych, pionowych
wymiennikach ciepła.
 Czujników opomiarowania ścian akumulacyjnych.
b. Koncentratorów sygnałów z czujników
c. Infrastruktury sieci zbierania i konwersji danych,
w tym serwerów automatyki
d. Systemu komputerowego (sprzęt
i oprogramowanie) do zbierania, rejestracji,
wizualizacji i przetwarzania danych pomiarowych.
3.1. Czujniki temperatury w konstrukcji budynku
Po analizie rynku elektronicznych czujników
temperatury w okresie realizacji projektu, zidentyfikowano
rodzinę czujników TSic™ szwajcarskiego producenta
Innovative Sensor Technology IST AG, które spełniały
wymagania stawiane czujnikom systemu. W czujnikach
TSic™, zastosowane jest precyzyjne źródło referencyjne na
bazie pasma zabronionego (ang. bandgap reference)
z wykorzystaniem kompensacji wpływu temperatury metodą
generacji prądu proporcjonalnego do temperatury absolutnej
(ang. Proportional to absolute temperature – PTAP) [6].
Rozwiązanie takie zapewnia wysoką precyzję oraz
długoterminową stabilność czujnika bez potrzeby kalibracji
w trakcie użytkowania. Dodatkowo, indywidualna
kalibracja czujników oraz wewnętrzne przetwarzanie
z wykorzystaniem procesora DSP i cyfrowa transmisja
wartości mierzonej zgodnie ze standardem ZacWire,
uniezależniają wynik pomiaru od długości przewodów
łączących czujnik z koncentratorem danych. Na bazie
elementów TSic™ 306 [4], które były kalibrowane
fabrycznie na wymagany zakres temperatur (od -25°C do
+55°C z dokładnością ±0,3°C) , zostały opracowane
i wykonane czujniki instalowane od strony zewnętrznej
przegród budowlanych, tzw. czujniki „zimne” – CCT-1.. Na

44

bazie elementów TSic™ 506F [5], które również były
kalibrowane fabrycznie na wymagany zakres temperatur (od
0°C do +40°C z dokładnością ±0,1°C), zostały opracowane
i wykonane czujniki instalowane we wnętrzu i od strony
wewnętrznej przegród budowlanych, tzw. czujniki „ciepłe” –
CCT-2. Czujniki temperatury CCT-1 oraz CCT-2 wykonane
zostały w postaci jednostronnie zamkniętych rurek ze stali
nierdzewnej o średnicy 6 mm i długości 40 mm.
Elektroniczne elementy pomiarowe TSic™ umieszczono na
kropli pasty termoprzewodzącej na dnie rurki, po czym
wnętrze rurki zalane zostało elastyczną żywicą
uszczelniającą zalecaną przez producenta elementów
TSic™. Dodatkowo, wyprowadzenie przewodu z czujnika
zostało uszczelnione koszulką termokurczliwą obejmującą
rurkę i przewód połączeniowy.
Czujniki CCT-1 oraz CCT-2 są podłączone do
koncentratorów danych KCT, które obsługują odczyty
z czujników oraz przekazują dane pomiarowe do systemu
zbierania i rejestracji danych.
4. ARCHITEKTURA ZBIERANIA DANYCH
System Opomiarowania Specjalistycznego obejmuje
kilka warstw akwizycji danych (rys. 8). Na najniższej
warstwie znajdują się koncentratory stanowiące bezpośredni
interfejs do odczytu cyfrowych czujników CCT-1, CCT-2
oraz Dallas DS18B20.
Stacja nadrzędna systemu SOS
SCADA-HMI (iFIX)
Procesowa
b.danych

Wizualizacja
Archiwum

OPCDrv
(klient Classic OPC DA)

Classic OPC DA (COM)
Brama dOPC XCOM
OPC XML/DA (Ethernet - IP)
LINX-1
LINX-6
LINX-7
M-Bus
Modbus/RTU (RS-485)
LON (TP/FT-10)
KCT

KCT

KCT

KCD

HSM HSM

LIOB

LC

Inne I/O

Rys. 8. Akwizycja danych i struktura systemu SOS

4.1. Koncentratory KCT i KCD
Przy pomocy 157 koncentratorów KCT odczytywane
są pomiary z 2274 czujników w konstrukcji budynku,
a dalszych 36 koncentratorów KCT służy do odczytu 359
czujników w sondach gruntowych. 6 koncentratorów KCD
służy do odczytu 156 czujników w pionowych gruntowych
wymiennikach ciepła WGWC. W dalszej kolejności 7
serwerów LINX (protokołem Modbus/RTU, jako węzły
Master) służy do odczytu podłączonych do ich magistral
Modbus koncentratorów KCT. Odczyty odbywają się
poprzez odpytywanie z okresem 30 lub 60 sekund
wszystkich rejestrów z kolejnych koncentratorów (funkcja
Read Input Registers).
Niepełne wykorzystanie portów KCT oraz ilości
pomiarów w serwerach LINX wynika z opomiarowania
różnych obszarów budynku i konieczności zlokalizowania
urządzeń KCT oraz LINX w bezpośredniej bliskości
zainstalowanych czujników. Kolejnym powodem takiej
organizacji są względy niezawodności, tzn. wystąpienie
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awarii KCT lub LINX spowoduje utratę pomiarów tylko
w obszarze obsługiwanym przez te urządzenia.
4.2. Serwery automatyki LINX
Na poziomie poniżej serwerów LINX, oprócz
koncentratorów wykorzystujących magistrale Modbus/RTU,
znajdują się również urządzenia i oprzyrządowanie
wyposażone w interfejs LON TP/FT-10 (kanałowe czujniki
temperatury i wilgotności HSM oraz moduły wejść/wyjść
LIOB) oraz M-Bus (ciepłomierze LC). W wieloprotokołowych serwerach LINX zostały zdefiniowane
punkty danych odpowiadające pomiarom i wysterowaniom
także w tych urządzeniach. Dzięki temu, uzyskano
ujednolicenie na poziomie serwerów LINX sposobu
wymiany danych. Możliwe jest również uzyskanie dostępu
do tych danych poprzez interfejs www serwerów LINX
(w celach diagnostycznych, serwisowych, ale i użytkowych).
Dalsza droga danych to przesłanie ich z serwerów
LINX do systemu SCADA. Odbywa się to z zastosowaniem
protokołów OPC (Classic OPC DA i OPC XML/DA). Jest to
komunikacja oparta na subskrypcji zmian wartości
zmiennych, odbywająca się jednokrotnie przy nawiązywaniu
połączenia OPC. Następnie w protokole OPC XML/DA,
periodycznie z okresem 30 sekund, serwery LINX są
odpytywane o listę zmiennych (i ich wartości), których
wartości uległy zmianie. Ogranicza się w ten sposób ilość
danych do przesłania tylko do tych pomiarów, których
wartości uległy zmianie (wystąpiły zdarzenia zmiany
wartości). W przypadku awarii serwera LINX, odpowiedź na
zapytanie nie zostanie wysłana, skutkując zgłoszeniem błędu
komunikacji.
Z uwagi na miejsce zainstalowania czujników
(w konstrukcji budynku lub w sondach gruntowych), zmiany
rzeczywistej temperatury wykazują dużą inercję, co
w połączeniu z dużą stabilnością pomiarów wskazywanych
przez czujniki, skutkuje znaczną redukcją ilości danych
przesyłanych z wykorzystaniem modelu komunikacji
protokołu OPC XML/DA.
Z kolei aplikacja dOPC XCOM, pełniąca rolę bramy
pomiędzy obiema odmianami protokołu OPC (zastosowana
SCADA natywnie nie obsługuje protokołu OPC XML/DA),
jest klientem OPC XML/DA dla serwerów w urządzeniach
LINX i serwerem Classic OPC DA dla klienta OPCDrv
z systemu SCADA. Komunikacja protokołem Classic OPC
DA również polega na subskrypcji zmiennych podlegających monitoringowi, jednak bez zastosowania periodycznego odpytywania wysyłanego z klienta do serwera;
zamiast tego serwer dOPC XCOM samodzielnie wysyła
aktualizacje zmiennych do klienta OPCDrv (zmiany zmiennych sprawdzane są przez dOPC XCOM co 1 sekundę).
Po aktualizacji wartości pomiarów w kliencie OPCDrv,
są one zdarzeniowo przekazywane do procesowej bazy
danych czasu rzeczywistego systemu SCADA (PDB) oraz
rejestrowane w archiwum wartości historycznych i wizualizowane.
Komunikacja z ustalonym okresem odbywa się
w koncentratorach KCT i KCD oraz wszystkich serwerach
LINX, odczytujących wszystkie koncentratory KCT i KCD.
Od serwerów LINX wzwyż, przesyłane są tylko zmiany
wartości pomiarów. Ma to swoje uzasadnienie w ilości
danych, tj. pojedynczy koncentrator KCT obsługuje do 15
czujników, pojedynczy LINX maksymalnie 30 koncentratorów, a powyżej serwerów LINX, gdzie zbierane są
wszystkie pomiary, przesyłane są tylko zmiany ich wartości.

Sumując wszystkie okresy wymiany danych, można
uzyskać maksymalny czas opóźnienia rejestracji i wizualizacji danych z czujników:
TOP = TKCT + TLINX.Modbus + TOPC.XML + TClassic.OPC =
5 + 60 + 30 + 1 = 96 [s]
gdzie:
TOP – maksymalny czas opóźnienia
TKCT – okres odpytywania czujników CCT-x przez KCT
TLINX.Modbus – okres odpytywania rejestrów Modbus KCT
TOPC.XML – okres sprawdzania zmian przez dOPC XCOM
w serwerach LINX
TClassic.OPC – okres wysyłania zmian do OPCDrv
Czas TOP jest czasem maksymalnym. Dodatkowo, nie
zmienia się w trakcie zbierania danych, co w kontekście
jakości zebranych danych dla celów ich dalszej analizy,
powoduje że nie wprowadza on istotnych zaburzeń do
mierzonych temperatur.
4.3. Repozytorium specyfikacji warstwy obiektowej
Oprócz sprzętowej struktury zbierania danych, nie
mniej istotnym elementem jest organizacja specyfikacji
warstwy obiektowej, tj. czujników w konstrukcji budynku,
sondach, wymiennikach czy ścianie akumulacyjnej.
Założenia i Wymagania Inwestora oraz Projekty
Wykonawczy i Powykonawczy zawierają jedynie przekroje
w postaci rysunków z naniesionymi czujnikami (ich
symbolami i lokalizacją). Rysunki przedstawiają Szczegóły
w konstrukcji budynku z umiejscowieniem czujników. Nie
stanowią one jednak repozytorium, do którego możliwe
byłoby wysłanie elektronicznego zapytania filtrującego,
grupującego czy sortującego względem wybranych
kryteriów lokalizacji, typu czy sposobu odczytu czujnika.
W ramach systemu SOS repozytorium takie zostało
zaprojektowane (jako relacyjna baza danych SQL)
i wypełnione na podstawie Założeń i Projektów. Specyfikuje
ono zarówno lokalizację Szczegółu w budynku, czujnika
w Szczególe i na Poziomie, jak i jego tor zbierania danych
(KCT i LINX).
Obejmuje ono również pozostałe sygnały nie związane
z opomiarowaniem konstrukcji budynku.
4.3.1

Struktura opisu czujników w konstrukcji
Tabele wytycznych dla czujników w konstrukcji
budynku obejmują:
 tabelę DetLocation lokalizacji Szczegółu w budynku
(jako Poziomu a-n – wysokości w budynku
i Kolumny Szczegółów – lokalizacji na poziomie),
 tabelę SensLocation lokalizacji czujników (określenie
dla każdego czujnika Poziomu a-n, Kolumny Szczegółów
oraz pozycję Szczególe – rząd, wiersz które odnoszą się
do przecinających się linii na rysunku Szczegółu).
 tabelę Sensors torów odczytu czujników (określenie dla
każdego czujnika koncentratora KCT – nazwy, adresu
Modbus – wraz z numerem rejestru oraz nazwy
serwera),
 tabelę SubdetPosition współrzędnych (x,y) czujników
w Szczególe na podstawie numeru rzędu i wiersza (dla
celów efektywnego tworzenia wizualizacji).
Tabela DetLocation zapewnia mapowanie pomiędzy
symbolem Szczegółu a jego umiejscowieniem (poziom,
Kolumna Szczegółów) w budynku. Zapewnia możliwość
poruszania się po Poziomie (w tym uzyskania informacji
jakie Szczegóły znajdują się na danym poziomie).
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Rys. 9. Przykład ekranu wizualizacji czujników w konstrukcji budynku MLBE

Z kolei tabela SensLocation umożliwia uzyskanie listy
czujników w konkretnym Szczególe oraz czujników
sąsiadujących w każdej osi – zarówno w ramach jednego
poziomu jak również pomiędzy poziomami. Na jej
podstawie możliwe jest np. zrealizowanie przestrzennego
rozkładu temperatur.
Tabela Sensors umożliwia identyfikację koncentratora
KCT i serwera LINX biorącego udział w odczycie. Na etapie
uruchamiania systemu cenna okazała się możliwość prezentacji wszystkich czujników z wybranego koncentratora czy
serwera LINX.
4.3.2

Struktura opisu pozostałych obszarów
Dla pozostałych instalacji: sond gruntowych, trzech
wymienników i ściany akumulacyjnej, zaprojektowano
osobną tabelę tagDefs. Zawiera ona wszystkie sygnały
z danej instalacji wraz z ich klasyfikacją na symbol
instalacji, numer porządkowy (np. numer wymiennika)
i nazwę zmiennej w systemie SCADA. Są to informacje
wystarczające aby uzyskać zestaw danych (bieżących
i historycznych) z danego typu instalacji.
5. METODYKA PROJEKTOWANIA SYSTEMU SOS
5.1. Akwizycja z czujników w konstrukcji budynku
Poniżej przedstawiona zostanie metodyka projektowania systemu SOS, bazującego na przemysłowej klasy
systemie SCADA-HMI, umożliwiającym zaimplementowanie własnych funkcji rozszerzających system SCADA w celu
spełnienia wymagań i potrzeb realizowanego systemu.
Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale,
zaprojektowano zestaw tabel modelujących system
opomiarowania. Tabela Sensors definiuje wszystkie czujniki
wraz z identyfikacją koncentratora KCT i serwera LINX.
Jednak w konfiguracji serwerów LINX, należało zdefiniować analogowe punkty danych (typu zmiennoprzecinkowego) związane z rejestrami Modbus koncentratorów
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KCT (typu int16). W celu konwersji, stosowane jest
wyrażenie:
T = A*10B*(raw+C))
gdzie T – zmiennoprzecinkowy pomiar temperatury,
raw – wartość rejestru KCT
A, B, C – współczynniki 1, –2, 0
Skoro w konfiguracji serwerów LINX zdefiniowane są
koncentratory KCT i rejestry odpowiadające wszystkim
czujnikom, naturalnym rozwiązaniem jest tworzenie tabeli
Sensors właśnie z konfiguracji serwerów LINX. Utworzono
zatem w systemie SCADA podprogram odczytujący
konfiguracje serwerów LINX, tworzący rekordy tabeli
Sensors, zmienne (itemy) dla klienta OPC Drv i zmienne
(tagi) w procesowej bazie danych SCADA. Przyjęcie takiej
metodyki zapewnia spójność konfiguracji serwerów LINX
z tabelą Sensors, konfiguracją OPC i tagami SCADA, które
również są automatycznie konfigurowane do rejestracji
w archiwum.
5.2. Akwizycja z pozostałych obszarów systemu
Dla czujników sond gruntowych, wymienników i ścian
akumulacyjnych zdefiniowano tabelę z indywidualnymi
definicjami sygnałów dwustanowych i analogowych oraz
ich przypisania do instalacji oraz jej numeru porządkowego.
Tabela ta zawiera również tekstowy opis zmiennej, adres
w sterowniku LINX, typ oraz zakres. Zdefiniowanie takiej
tabeli umożliwia np. przefiltrowanie zmiennych z danej
instalacji czy posortowanie wg głębokości pomiaru
w sondach gruntowych. Tabela ta używana jest również do
programowego utworzenia zmiennych OPC oraz SCADA.
5.3. Projektowanie systemu SOS
Po utworzeniu cyfrowej specyfikacji części obiektowej
systemu, zawartej z tabelach bazy danych, a na ich
podstawie – a programowy sposób – zmiennych klienta OPC
oraz systemu SCADA, należy przygotować wizualizację,
rejestrację historyczną oraz zestawienia umożliwiające
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analizę wybranych fragmentów budynku (Szczegółów,
słupków, poziomów).
W celu opracowania ergonomicznej wizualizacji,
należy w pierwszej kolejności opracować podział obszarów
systemu na ekrany, a następnie nawigację po tych ekranach
(wskazane jest aby nawigacja była możliwa nie tylko przy
użyciu myszki, ale również klawiatury). W omawianym
systemie nawigacja jest dwupoziomowa: pierwszy poziom to
wybór rodzaju opomiarowania (czujniki w konstrukcji
budynku, gruntowe, wymienniki, ściana akumulacyjna).
Drugi poziom to poruszanie się w ramach danego
podsystemu, a więc np. dla czujników w konstrukcji jest to
wybór prezentacji wszystkich odczytów w postaci listy lub
na rzutach, z możliwością niezależnego wyboru poziomu
i Szczegółu.
Ekrany czujników w konstrukcji (rys. 9) obejmują:
 fragment przekroju pionowego budynku z zaznaczonym
poziomem prezentowanym na ekranie,
 fragment przekroju ścian zewnętrznych kondygnacji
z zaznaczonym Szczegółem (Kolumną Słupków)
prezentowanym na ekranie,
 legendę kolorów odpowiadających temperaturom (jest
ona dynamicznie wyznaczana, poprzez wyliczenie
środkowej wartości legendy jako średniej z wszystkich
prezentowanych na danym ekranie pomiarów
temperatur),
 symboli czujników i ich aktualne odczyty naniesione na
podkładzie stanowiącym fragment architektoniczny
budynku.
W zakresie samych tylko pomiarów w konstrukcji
budynku, system obejmuje 128 ekranów. Aby efektywnie,
a zarazem bezbłędnie móc zaprojektować ekrany
wizualizacji, zdecydowano o utworzeniu odpowiednich
podprogramów w środowisku SCADA, wspomagających ich
tworzenie na podstawie specyfikacji czujników w bazie
danych. Podprogramy te służą do programowego:
 wstawienia i skonfigurowania fragmentów przekrojów
poziomego i pionowego,
 wstawienia podkładu (bitmapy)
 wstawienia czujników we właściwej pozycji (x,y)
stosownie do podkładu.
Jak można zauważyć na przykładowym ekranie, oprócz
samych czujników, również ich symbole muszą zostać
właściwie
umiejscowione
(to
również
zostało
zaimplementowane w podprogramach środowiska SCADA).

Rys. 10. Przykład wizualizacji pomiarów z czujników gruntowych

średniej temperaturze na prezentowanym ekranie,
umożliwiając natychmiastowy pogląd na temperatury niższe
i wyższe niż średnia.
W zakresie rejestracji historycznej, przygotowano
podprogram konfigurujący w usłudze archiwizacji SCADA
wszystkie zmienne SCADA. Ponieważ SOS ma rejestrować
wszystkie sygnały, nie było potrzeby przygotowania
kryteriów wyboru zmiennych do rejestracji.
W kolejnym etapie należało umożliwić przeprowadzanie analiz w wybranych obszarach budynku, a więc na
zarejestrowanych wartościach grupy czujników, przefiltrowanych względem wybranych kryteriów ich lokalizacji
(poziomu, Szczegółu czy lokalizacji w nim). Przygotowano
stosowny
interfejs
użytkownika
wykorzystujący
specyfikacje z bazy danych umożliwiający wybór czujników
ze stosownie przefiltrowanej listy, przedstawienie ich na
elastycznie konfigurowalnym wykresie oraz zapis
w formacie csv do analizy przez zewnętrzne
oprogramowanie (np. Matlab, LabView, itd.).

Rys. 11. Przykład wykresu pomiarów temperatur z konstrukcji
(z poziomu d) budynku MLBE wraz z ilościami czujników na
innych poziomach kolumny KS6

Filtracja może odbywać się równolegle dla wszystkich
kryteriów (Poziom, Kolumna Słupków lub Szczegół, Słupek)
– w końcowym efekcie użytkownik otrzymuje listę
czujników spełniającą jeden lub kilka wybranych kryteriów.
Razem z wyborem lokalizacji, użytkownik otrzymuje
informację o ilości dostępnych czujników po zastosowaniu
wybranych kryteriów (rys. 11). Unika się w ten sposób
wyboru kryteriów prowadzących do obszaru gdzie brak
czujników. Przykładowo, wybierając kolumnę KS6,
użytkownik widzi że obejmuje ona poziomy od a do l
(z wyszczególnieniem ilości czujników na danym poziomie).
Dodając do warunku filtracji poziom d z 66 czujnikami,
system podaje ile czujników znajduje się w pozostałych
kolumnach na poziomie d (mając nadal aktywne oba warunki
– kolumny i poziomu).
Dla wszystkich sygnałów system umożliwia również
podanie wzorca ich nazwy. Pozwala to na filtrację czujników
w konstrukcji typu CCT-1 lub CCT-2, ale również
czujników gruntowych, w wymiennikach czy ścianie
akumulacyjnej.
Wykresy mogą być tworzone jako przebieg czasowy
lub X-Y (zależność jednego pomiaru względem drugiego).
Przebiegi czasowe mogą również prezentować pomiary tego
samego czujnika w różnych okresach czasu, ułatwiając ich
porównywanie (np. nałożone przebiegi z dni d-1 i d-2).

Na rysunku 10 przedstawiono przykład wizualizacji
pomiarów z czujników gruntowych. Obowiązuje tu ta sama
zasada co do legendy – środkowa wartość odpowiada
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6. PERSPEKTYWA BADAŃ „IN-SITU”
Przedstawiony
System
Opomiarowania
Specjalistycznego budynku MLBE wraz z narzędziami
informatycznymi do zbierania i przetwarzania danych
pomiarowych umożliwia prowadzenie badań in-situ szeregu
zjawisk zachodzących w budynku w warunkach
rzeczywistych. Badania obejmować mogą następujące
obszary tematyczne:
a. Metodyka prowadzenia badań z zakresu diagnostyki
cieplnej budynków.
b. Bilanse energetyczne budynku.
c. Właściwości cieplne budynku i jego poszczególnych
elementów konstrukcyjnych.
d. Weryfikacja modeli przepływu ciepła przez przegrody
budowlane.
e. Weryfikacja metodologii sporządzania charakterystyk
energetycznych budynków.
f. Efektywność energetyczna instalacji technologicznych
i różnych źródeł ciepła i chłodu.
g. Wpływ sterowania, automatyki i zarządzania
instalacjami
technologicznymi
na
efektywność
energetyczną budynku w zakresie zgodności z normą
EN-PN 15232.

były one jednak przedmiotem szczegółowego przedstawienia
w artykule.
Metodyka projektowania systemu nadrzędnego, oparta
jest na specyfikacji czujników części obiektowej w bazie
danych oraz podprogramach w środowisku SCADA.
Podprogramy te nie tylko pozwoliły efektywnie i bezbłędnie
zrealizować system zbierania i wizualizacji pomiarów, ale
również wskazać błędy specyfikacji na etapie wdrażania
systemu (powielone lub brakujące czujniki). W przypadku
modyfikacji lub rozbudowy systemu w zakresie tej samej
struktury, stworzone mechanizmy zostaną wykorzystane
w swojej istniejącej formie. Opracowana baza danych
specyfikacji czujników może również zostać wykorzystana
przez zewnętrzne oprogramowanie do analizy. Zastosowanie
standardowej bazy danych i możliwości uzyskania
pomiarów w postaci pliku w formacie csv, umożliwia
efektywne wykorzystanie danych z systemu.
8.
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7. ZAKOŃCZENIE
W niniejszym artykule przedstawiono unikatowy
System Opomiarowania Specjalistycznego dla przegród
zewnętrznych (elementów konstrukcyjnych budynku)
i pomiarów gruntowych budynku MLBE. Został on
z powodzeniem zaprojektowany i zaimplementowany na
podstawie dokumentu [3] formułującego jego założenia
i wymagania systemu. Skoncentrowano się na szczegółowym przedstawieniu struktury opomiarowania obejmującej 2633 czujników temperatury w konstrukcji budynku
i sondach gruntowych, jak również na przedstawieniu
metodyki projektowania systemu nadrzędnego. System
oprócz wspomnianych obszarów, obejmuje również
opomiarowanie wymienników i ścian akumulacyjnych, nie
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EXPERT MEASUREMENT SYSTEM FOR MLBE (LESSER POLAND LABORATORY
FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS) BUILDING AT THE CRACOW UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY
MLBE (Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego) at the Cracow University of Technology is a
R&D institution which was founded for conducting research on energy-efficient technologies, material, construction and
installation solutions and on comfort in low-energy buildings. Researches planned include also verification of methodology
for building energy characteristics preparation and verification of thermal models of heat flow in building construction. For
this purpose, the MLBE building was equipped with Expert Measurement System for construction elements of the building.
Therefore the MLBE building itself is a facility under survey and subject of the research. The paper presents foundations for
Expert Measurement System for building construction elements and its realization. System allows to study temperature
distribution and heat flow in selected construction elements of the building, such as ceilings, outer wall, cornices, basement
and ground under and around the building. The paper presents also an IT structure and design methodology of the Expert
Measurement System, which allows on-line acquisition, recording, visualization and data analysis from over 3000
measurement points installed in building construction. Finally, an example but real measurements from chosen construction
elements were presented, followed by perspectives for further “in situ” research tasks to be conducted using Expert
Measurement System of MLBE.
Keywords: measurement system, temperature measurement in construction elements of the building, modeling of thermal
flows, methodology of building characteristics elaboration.
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Streszczenie: Celem pracy jest opisanie nowego polskiego
wynalazku silnika pneumatycznego według patentu PL 214371. W
pracy przedstawiono budowę oraz zasadę działania, opisano
stanowisko badawcze, wstępne wyniki pomiarów oraz wyznaczono
podstawowe kierunki dalszych prac badawczych.
Słowa kluczowe: silnik pneumatyczny, stanowisko badawcze,
obrotowy tłok, obrotowe uszczelniacze.

1. WSTĘP
Spośród szerokiej gamy różnych rozwiązań silników
służących do napędu maszyn roboczych, spore zastosowanie
mają silniki pneumatyczne. Podstawową zaletą silników
pneumatycznych jest ich niewielka masa w stosunku do
mocy oraz możliwość pracy przy bardzo wysokich obrotach.
Jednakże rozprężanie sprężonego powietrza powoduje jego
oziębienie, które zmniejsza sprawność. Niejednokrotnie
wymaga to podgrzewania silnika ciepłem z otoczenia.
Historia
rozwiązań
konstrukcyjnych
silników
pneumatycznych sięga XVII wieku. W 1687 roku powstała
pierwsza na świecie kolej pneumatyczna. Najbardziej
dynamiczny rozwój silników pneumatycznych rozpoczął się
od wynalazku polskiego inżyniera Ludwika Mękalskiego. W
roku 1870 skonstruował on pneumatyczny silnik tłokowy,
który znalazł zastosowanie do zasilania lokomotyw w
kopalniach oraz do napędu tramwajów jeżdżących w
francuskich miastach takich jak Vichy, Nantes czy SaintQuentin 1.
Znaczącym
odkryciem
w
historii
silników
pneumatycznych było również opracowanie przez Roberta
Hardiego w roku 1892 systemu dynamicznego pompowania
zbiorników przy operacji hamowania pojazdu 2. Wynalazek
ten uwzględniał użycie silnika jako sprężarki podczas
hamowania, dzięki czemu część zdekompresowanego
powietrza była odzyskiwana i ponownie sprężana. Jednym z
ostatnich przedwojennych osiągnięć w tej dziedzinie był
projekt Johannesa Wardeniera, który według doniesień miał
być pierwszym silnikiem nie wymagającym zasilania
paliwem płynnym 2. W 1991 r. Guy Nègre wynalazł silnik z
podwójnym zasilaniem. Mógł on działać zarówno na
sprężone powietrze, jak i na zwykłe paliwo [3].
Typowe
rozwiązania
konstrukcyjne
silników
pneumatycznych można podzielić na cztery grupy: silniki
tłokowe, zębate, łopatowe i turbiny [4]. W pracy
zaproponowano rozwiązanie oparte na zasadzie wirującego

tłoka, z wirującymi uszczelniaczami. Wirujące uszczelniacze
stanowią opatentowane nowatorskie rozwiązanie [5].
2. BUDOWA SILNIKA
Na rysunku 1 przedstawiono zasadę działania silnika
pneumatycznego. Prezentowany silnik zbudowany jest z
obudowy (1), w której wykonano otwory dolotowe
sprężonego powietrza (5) i otwory wylotowe (4). Elementem
roboczym jest tłok w kształcie cylindra (2) z trzema
wypustami równomiernie umieszczonymi na jego obwodzie.
Dodatkowo w obudowie umieszczone są dwa obrotowe
uszczelniacze (3), o kształcie dopasowanym do wypustów
tłoka. Uszczelniacze te są ułożyskowane w pokrywach
obudowy, a ich obroty są zsynchronizowane z obrotami
tłoka poprzez zewnętrzne koła zębate tak, że prędkość
obrotowa tłoka do prędkości obrotowej uszczelniaczy
wynosi 1/3.

A

B

D

C

Rys. 1. Budowa silnika

W konstrukcji silnika można wyodrębnić cztery
komory, których objętość ulega zmianie (Rys.1).
Dostarczając do komory A sprężone powietrze, powstaje siła
powodująca obrót tłoka. W komorze B następuje
dekompresja poprzez otwór wylotowy (3). Analogiczne
zjawiska mają miejsca w komorach C i D. Praca, jaka jest
wykonywana przez układ odbywa się jednocześnie w dwóch
komorach A i C.

3. STANOWISKO BADAWCZE
W określeniu parametrów eksploatacyjnych silnika
pneumatycznego zbudowano stanowisko laboratoryjne
(Rys.2). Założono, że maksymalne ciśnienie robocze nie
przekroczy 6 barów. Stanowisko jest zasilane z sieci
pneumatycznej 1 o ciśnieniu 6 barów. Powietrze z sieci jest
dostarczane do reduktora ciśnienia 3 poprzez filtr filtra
cząstek stałych 2. Ciśnienie robocze na badanym silniku
pneumatycznym jest nastawiane za pomocą reduktora
ciśnienia 3, gwarantującego stałe ciśnienie zasilania. W celu
uniknięcia wpływu pulsacji ciśnienia zasilania na wyniki
pomiaru spadku ciśnienia w silniku zastosowano zbiornik
wyrównawczy 4 o pojemności 7 dm3. Powietrze ze zbiornika
wyrównawczego podawane jest na prototypowy silnik
pneumatyczny 7 poprzez smarownicę 13 zapewniającą
odpowiednie warunki smarowania. Strumień powietrza
mierzony jest przepływomierzem 5. Wylot powietrza
kierowany jest do zbiornika wyrównawczego o pojemności
2 dm3 z zaworem dławiącym 9 umożliwiającym regulowanie
strumienia powietrza przepływającego przez silnik. Za
zbiornikiem wyrównawczym znajduje się kanał mierniczy
połączony z czujnikiem różnicy ciśnień Thermokon DPL6/V
6. Obciążenie na wale silnika jest regulowane za pomocą
hamulca taśmowego 12, zamontowanego na wspólnym wale
z silnikiem. Moment obrotowy mierzono momentomierzem
10 Megatron DFM2X. Prędkość obrotowa jest mierzona
enkoderem 11 Wobit MOK40-200/1224/BZ/K.

Na moc wejściową składa się moc na wale silnika oraz
moc strat. Główną przyczyną straty mocy są opory ruchu,
straty związane z nieszczelnościami oraz straty związane z
przemianami gazowymi. W celu wyznaczenia wybranych
strat postępowano w sposób opisany w dalszej części
artykułu.
Dane pomiarowe są rejestrowane w komputerze
wyposażonym w kartę pomiarową LabJack U12 oraz
oprogramowanie LabVIEW 2015. W programie LabVIEW
wykonano panel pomiarowy (Rys.3). Podczas pracy silnika
operator ma możliwość kontroli podstawowych parametrów
mierzonych, takich jak: spadek ciśnienia w silniku, prędkość
obrotowa, moment na wale i strumień gazu. Do
prawidłowego obliczenia mocy wejściowej niezbędna jest
znajomość strumienia gazu dla ciśnienia roboczego. Ze
względu na to, że przepływomierze są kalibrowane na
normalne litry na godzinę, wymagane jest, przeskalowanie
wyników wskazań przepływomierza, który wskazuje
strumień w normalnych metrach sześciennych na godzinę.
Wskazanie obliczono na podstawie wzoru:
(4)
gdzie:
Qm – strumień mierzony [m3/h]
ρn – gęstość gazu dla warunków normalnych
(p= 1bar i T=20 ºC) [kg/m3]
ρ – gęstość gazu [kg/m3]
pn – ciśnienie normalne (pn= 1bar)
p – ciśnienie robocze [bar]

Rys. 2. Stanowisko badawcze

Stanowisko umożliwia wyznaczenie mocy pobieranej
przez silnik. Moc wejściową określono na podstawie
pomiaru przepływu gazu i spadku ciśnienia na silniku.
∙∆
gdzie:
p – spadek ciśnienia na silniku [Pa]
Q – strumień powietrza [m3/s]

(1)

Moc na wale wyznaczono na podstawie znajomości
prędkości obrotowej i momentu obciążenia.
∙

(2)

gdzie:
M – moment obrotowy [Nm]
n – liczba obrotów [obr/min]
Na tej podstawie wylicza się sprawność silnika ze
wzoru:
100%
(3)
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Rys. 3. Panel operatora

Na rysunku 4 przedstawiono okno programu. Prędkość
obrotowa jest obliczona na podstawie stanu licznika,
zliczającego impulsy z enkodera, który podaje 200 impulsów
na jeden obrót. Odczytu stanu licznika dokonuje się co jedną
sekundę. Pozostałe wielkości mierzone są za pomocą wejść
analogowych. Do wejścia zerowego podłączono czujnik
momentu. Zastosowany czujnik posiadał współczynnik
wzmocnienia równy 23.34 mV/Nm, dla zakresu
pomiarowego do -75 do 75 Nm. Z uwagi na to, że dla
momentu równego zero wartość napięcia wyjściowego
wynosi ok 2.5V, konieczne było uwzględnienie możliwości
korekty składowej stałej. Zrealizowano to poprzez wpisanie
odpowiedniej wartości w polu „korekta składowej stałej”.
Na podstawie tych dwóch wielkości oblicza się wartość
mocy na wale silnika. W omawianej aplikacji wartość tę
wyświetlono w watach.
Drugą część oprogramowania stanowi pomiar mocy
wejściowej. Do obliczenia mocy zmierzono wartość różnicy
ciśnień. Zastosowany czujnik posiadał wyjście napięciowe z
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zakresu 0-10V dla ciśnienia 0-6bar, zatem współczynnik
wzmocnienia wynosi 60 kPa/V. Wartość strumienia
zmierzono rotametrem, dla którego wprowadzono korektę ze
względu na wartość ciśnienia roboczego zgodnie z
zależnością (4). Wartość ciśnienia roboczego ustawiano na
reduktorze wyposażonym w manometr, a wartość z
manometru w programie ustawiano za pomocą zadajnika
„ciśnienie robocze [bar]”. Moc wejściową obliczono jako
iloczyn skorygowanej wartości strumienia powietrza i
spadku ciśnienia na silniku. Uwzględniając prawo
zachowania strumienia masy:
(5)
Stąd po uwzględnieniu zależności (1) i (4) otrzymuje
się wzór na moc wejściową:

4.1. Wyznaczenie sprawności silnika
Za pomocą zbudowanego stanowiska badawczego
przeprowadzono badania polegające na wyznaczeniu
sprawności prototypowego silnika pneumatycznego.
Badania miały na celu obserwację pracy silnika i określenie
najistotniejszych elementów konstrukcyjnych mających
wpływ na sprawność silnika. Wyniki pomiaru sprawności
przedstawiono na rysunku 6.
7

η [%]
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2
1

∆

∆

(6)

Na podstawie obliczenia mocy na wale silnika i mocy
wejściowej
obliczono
sprawność,
której
wartość
wyświetlono w polu „Sprawność”.
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p=1bar

0

M
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3
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1
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Rys. 6. Charakterystyka sprawności w zależności od momentu na
wale silnika

Jak wynika z przeprowadzonych badań sprawność
silnika rośnie wraz ze zwiększaniem obciążenia. Zjawisko to
można wytłumaczyć tym, że na całkowitą moc pobieraną
przez silnik składa się moc na wale oraz moc strat. Po
uwzględnieniu tego równanie (3) przyjmuje postać:
100%

100%

(7)

gdzie: Ps – moc strat [W]

Rys. 4. Okno programu

4. BADANIE PROTOTYPOWEGO SILNIKA

Rys. 5. Prototyp silnika pneumatycznego

Zbudowano prototyp silnika pneumatycznego z
wirującym tłokiem i obrotowymi uszczelniaczami (Rys.5).
Silnik posiada wymiary zewnętrzne 250x186x70mm.
Wszystkie elementy silnika wykonano ze stali stopowej EN
AW-7075. Wewnętrzna średnica cylindra wynosi 146mm.
Tłok obrotowy posiada średnicę bez wypustów 126mm, a
jego szerokość wynosi 50mm. Synchronizację obrotów tłoka
z uszczelniaczami zapewnia przekładnia zębata składająca
się z trzech kół zębatych [6].
Badania obejmowały wyznaczenie sprawności silnika
oraz wyznaczenie strat spowodowanych nieszczelnościami.

Na moc strat głównie mają wpływ opory tarcia oraz
nieszczelności. Wraz ze wzrostem momentu obrotowego
rośnie sprawność silnika. Nie należy jednak sądzić, że
sprawność będzie rosła w nieskończoność. Spowodowane
jest to tym, że wraz ze wzrostem momentu konieczne jest
zwiększanie ciśnienia roboczego silnika. Wraz ze wzrostem
ciśnienia zwiększa się ilość powietrza, jaka przedostaje się
przez nieszczelności, tym samym zwiększając moc strat.
Należy zatem domniemać, że istnieje pewna graniczna
wartość sprawności silnika.
4.2. Określenie sumarycznych nieszczelności silnika
Przeprowadzono eksperyment polegający na określeniu
sumarycznej straty mocy wynikającej z nieszczelności
silnika. W tym celu otworzono całkowicie zawór wylotu
powietrza, co powodowało, że na wylocie z silnika
panowało ciśnienie atmosferyczne. Aby wyeliminować
wpływ oporów ruchu silnika hamulec został ustawiony na
maksymalną wartość hamowania tak, aby silnik nie był w
stanie się obracać. Dla tak przygotowanego układu
zmieniano wartość ciśnienia roboczego przy jednoczesnym
pomiarze strumienia powietrza. Zgodnie z zależnością (1)
obliczono moc strat wynikającą z nieszczelności silnika.
Na rysunku 7 przedstawiono straty mocy wynikającej z
nieszczelności silnika. Przyjęto liniowy przyrost strat,
pomijając pomiar dla ciśnienia 2,5 bara, który jest obarczony
błędem pomiarowym. Biorąc pod uwagę, że moc pobierana
przez silnik przy ciśnieniu roboczym p=1.5bar i strumieniu
24 m3/h wynosiła około 545W, to straty mocy wynikające z
nieszczelności rzędu 498W stanowią około 90% mocy
dostarczanej do silnika. Na tej podstawie można stwierdzić,
że głównym obszarem poprawy sprawności silnika są jego
nieszczelności.
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Rys. 7. Straty mocy wynikające z nieszczelności silnika

Przeprowadzono szczegółowe oględziny silnika celem
zlokalizowania miejsc największych nieszczelności. Na
podstawie
oględzin
stwierdzono,
że
największe
nieszczelności występują na łożyskowaniu silnika oraz duża
część strumienia przepływa przez nieszczelności pomiędzy
tłokiem i uszczelniaczem oraz pomiędzy tłokiem a
pokrywami.
Zwiększenie szczelności pomiędzy tłokiem a
pokrywami jest możliwe poprzez zmniejszenie luzów
technologicznych. Będzie to skutkowało znaczącym
zwiększeniem oporów ruchu. Celowe zatem jest
opracowanie odpowiednich uszczelniaczy. Będzie to
stanowić kierunek dalszych udoskonaleń tego rozwiązania.
4.3. Określenie nieszczelności łożyskowania silnika
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pracy silnika z prędkością obrotową n=100 obr/min i
ciśnieniu roboczym p=1.5bar układ pobiera strumień około
Q=24 m3/h, a strumień strat powietrza wynikający z
nieszczelności na łożyskowaniu wynosi 13 m3/h, więc
stanowi to istotny element konstrukcyjny, który może
poprawić sprawność silnika.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy istotnym
elementem w pracy silnika jest szczelność układu.
Modelowy prototyp został wykonany przy zastosowaniu
łożysk ślizgowych. Ze względu na to, że smarowanie
silników pneumatycznych odbywa się za pomocą oleju
dostarczanego razem z powietrzem, konieczne jest
zastosowanie zwiększonych luzów w łożyskach, co
zabezpiecza je przed zatarciem. Zwiększenie luzów w
łożyskach prowadzi do większych nieszczelności układu.
Ponadto zaobserwowano, że zwiększanie luzu w łożyskach
wpływa niekorzystnie na proces zazębiania się elementów
obrotowych silnika, a w konsekwencji prowadzi do jego
zablokowania. Upatruje się możliwość poprawy własności
silnika poprzez zastąpienie łożysk ślizgowych łożyskami
tocznymi z uszczelniaczem. Rozwiązanie to zapewni
odpowiednią szczelność układu przy zminimalizowaniu
luzów w łożyskach. Ponadto łożyska toczne nie wymagają
tak intensywnego smarowania jak łożyska ślizgowe, a zatem
ilość oleju dostarczana z powietrzem będzie wystarczająca.
5. PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji i
wyników badań stwierdzono, że zbudowane stanowisko
laboratoryjne umożliwia wyznaczenie podstawowych
parametrów roboczych silnika pneumatycznego. Na
podstawie uzyskanych danych możliwa jest analiza
eksploatacyjna silnika. Na jej podstawie możliwe jest
określenie obszarów konstrukcji silnika, w których można
poszukiwać nowych technologii lub modyfikacji, celem
poprawy sprawności.
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FACILITY FOR AIR ENGINE TESTING
Air motors are characterized by high resistance to overload, a small toxicity for the environment and a high degree of
safety in terms of explosion. Due to these facts, these devices may find use in the mining industry, food industry and energy
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and main directions of further research were also provided.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt wzmacniacza
nieodwracającego o zmiennym współczynniku wzmocnienia dla
modułu pięciozakresowego miernika napięcia. Zadaniem
wzmacniacza jest dopasowanie zakresu wejściowego urządzenia do
wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego. Przełączenie zakresu
(wzmocnienia) odbywa się poprzez wybór odpowiedniej pary
rezystorów odpowiedzialnych za wzmocnienie i podzielenie
sygnału. Zestaw rezystorów przełączanych został dobrany za
pomocą algorytmu genetycznego zaimplementowanego jako
aplikacja napisana w środowisku LabVIEW. Program poszukuje
rozwiązania w zadanej puli rezystorów zwanej populacją,
poszukując wartości spełniające wszystkie zadane wzmocnienia
sygnału.
Słowa kluczowe: algorytm genetyczny, wzmocnienie, wzmacniacz
wejściowy, rejestrator sygnałów.

1.

WPROWADZENIE

Przyrządy pomiarowe dostępne są w bardzo dużej
gamie. Od prostych multimetrów po złożone przyrządy
pomiarowe umożliwiające synchroniczny pomiar wielu
kanałów sygnałowych. Jednak w specyficznych warunkach
wymagane są konstrukcje posiadające ściśle określone
parametry zarówno metrologiczne jak i mechaniczne (np.
wytrzymałość na wstrząsy).
W przypadku przyrządów o regulowanych zakresach
pomiarowych, np. w multimetrach, przełączenie zakresu
wiąże się ze zmianą współczynnika wzmocnienia
wzmacniacza wejściowego. Wzmacniacz ten odpowiada za
dopasowanie sygnału wejściowego do wejścia przetwornika
analogowo cyfrowego konwertującego analogowy sygnał na
postać cyfrową. Przełączanie może odbywać się ręcznie lub
automatycznie.
W pracy przedstawiono koncepcję doboru rezystorów,
których układ odpowiada za wzmocnienia wzmacniacza
wejściowego. Dobór ten jest realizowany z zastosowaniem
metody optymalizacji bazującej na algorytmie genetycznym.
Wśród znanych algorytmów optymalizacji inspirowanych
biologicznie, takich jak logika rozmyta, algorytmy
mrowiskowe czy algorytmy symulowanego wyżarzania
[1,2,3] algorytm ten wydał się naturalnym i najłatwiejszym
w implementacji dla tego typu zadania [5].

2.

BUDOWA REJESTRATORA SYGNAŁÓW

Celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie
dedykowanego rejestratora przebiegów mieszanych:
sygnałów analogowych – napięciowych, cyfrowych
i enkoderowych. Wszystkie kanały pomiarowe mają być
izolowane względem siebie, aby umożliwić pomiary
sygnałów o różnych potencjałach. Struktura rejestratora
została przedstawiona na rysunku 1. Głównym urządzeniem
zarządzającym pracą rejestratora oraz dokonującym
akwizycji sygnałów jest karta akwizycji danych USB-6210.
Wszystkie moduły mają za zadanie odseparować
galwanicznie sygnał oraz dopasować go do wejść karty,
w przypadku modułów analogowych wiąże się to
z realizacją zmiany zakresów pomiarowych. Rozbieżność
zakresów wejściowych jest bardzo duża – największy zakres
wynosi 1000V, najmniejszy natomiast 0,3V.

Rys. 1. Schemat blokowy struktury rejestratora

Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze
znaczenie mają kanały analogowe oraz enkoderowe, kanały
cyfrowe są to tzw. znaczniki sygnalizujące zadziałanie
zabezpieczenia obwodu elektrycznego. Klasyczna struktura
cyfrowego miernika zastosowanego jako moduł analogowy
w uproszczony sposób została przedstawiona na rysunku 2.

Wielkość znormalizowana do
wejścia przetwornika A/D
Wielkość
mierzona

Moduł
analogowy

Przetwornik
A/D
Optoizolacja

Rys. 2. Struktura cyfrowego miernika napięcia

Zadaniem przetwornika wejściowego jest zapewnienie
dużej impedancji wejściowej miernika na poziomie 1M
oraz przeskalowanie sygnału ze zmienianego zakresu
pomiarowego do stałego zakresu przetwornika analogowocyfrowego, który wynosi 10V. Struktura wzmacniacza
wejściowego została przedstawiona na rysunku 3. Sześć
rezystorów R1-R6 realizuje zmianę współczynnika
wzmocnienia, a co za tym idzie, zmianę zakresu
pomiarowego.

Pojedynczy chromosom składa się z sześciu wartości
rezystancji R1-R6. Funkcja celu określona jest przez
współczynnik wzmocnienia przedstawiony równaniem (1).
Klasyfikacja chromosomów jest ustalana względem liczby
dopasowanych
współczynników
wzmocnienia.
Przy powyższym założeniu istnieje dziewięć wartości
współczynnika wzmocnienia, jednak szukanych jest pięć
wartości.
Jako populację genów przyjęto zakres rezystancji od
1k do 2M zgodnie z typoszeregiem 1% – E96.
Na rysunku 4 przedstawiono widok chromosomu
zawierającego sześć wartości rezystancji – genów.
Implementację funkcji celu przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 4. Widok chromosomu zawierający sześć genów

Rys. 5. Implementacja funkcji celu

Rys. 3. Uproszczony schemat ideowy wzmacniacza
wejściowego [4]

Współczynnik
wzmacniacza wynosi:
Wzm

wzmocnienia

∙ 1

przedstawionego

,

(1)

gdzie:
– RIN – rezystancja wejściowa wzmacniacza,
– RF – rezystancja sprzężenia zwrotnego,
– RA – rezystancja odpowiadająca za podzielenie sygnału –
rezystor z puli R1-R3,
– RB – rezystancja odpowiadająca za wzmocnienie sygnału –
rezystor z puli R4-R6.
Jako założenie upraszczające przyjęto, że współczynnik
wzmocnienia jest ustawiany jednym rezystorem z puli RA
oraz jednym rezystorem z puli RB. Otrzymano w sumie
dziewięć możliwych wzmocnień.
3.

ZASTOSOWANIE ALGORYTMU
GENETYCZNEGO DO WYZNACZENIA
WARTOŚCI REZYSTORÓW

Zadaniem jest znalezienie wartości rezystorów R1-R6
takich, aby pary rezystorów: jeden z grupy RA a drugi
z grupy RB, realizowały pięć zadanych wzmocnień
dopasowujących zakres wejściowy modułu analogowego
rejestratora do wejścia karty NI USB-6210.
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Funkcja
sprawdzająca
dopasowanie
została
przedstawiona na rysunku 6. W trakcie wyszukiwania
rozwiązania uwzględniana jest również tolerancja
dopasowania liczona jako odchyłka od nominalnej wartości
wzmocnienia szukanego o wartość  tolerancja wyrażona
jako
procent
wartości
szukanego
współczynnika
wzmocnienia. Sprawdzanie działa w zagnieżdżonej pętli For.
W zewnętrznej pętli wybierane są kolejne wzmocnienia
zadane (szukane), w wewnętrznej sprawdzane są wszystkie
wzmocnienia wynikające z układu rezystancji R1-6.
W przypadku spełnienia warunku dopasowania wewnętrzna
pętla kończy działanie zwracając wartość True, co powoduje
zwiększenie współczynnika dopasowania o 1. W przypadku
nie spełnienia warunku dopasowania wewnętrzna pętla
kończy działanie po dziewięciu iteracjach zwracając wartość
False, co powoduje utrzymanie współczynnika dopasowania
na aktualnej wartości. Funkcja została napisana w taki
sposób, że możliwe jest znalezienie dowolnej liczby
wzmocnień, nie większej jednak niż liczna wzmocnień
wynikająca z liczby i układu rezystorów.
Pierwsza populacja chromosomów wyznaczana jest
losowo, dalej następuje klasyfikacja chromosomów czyli
określenie współczynnika dopasowania. Przyjęto najprostszą

Rys. 6. Funkcja sprawdzająca dopasowanie chromosomu
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Rys. 7. Widok kodu głównego programu

lecz intuicyjną metodę – każde dopasowane wzmocnienie
zwiększa współczynnik dopasowania o 1, oczekiwaną
wartością jest 5 – chromosom w swojej puli 9 wzmocnień
zawiera 5 szukanych wartości. Po uszeregowaniu następuje
uporządkowanie elementów od najbardziej do najmniej
dostosowanych. Klasyfikacja oraz szeregowanie są ostatnim
etapem każdej iteracji. W kolejnych iteracjach populacja jest
modyfikowana na trzy sposoby: reprodukcja najsilniejszych
chromosomów, krzyżowanie oraz mutacja. Na rysunku 7
przedstawiono główną pętlę programu z widokiem iteracji
modyfikującej populację chromosomów, natomiast na
rysunku 8 przedstawiono widok okna głównego. Rysunek 8
przedstawia dwie zakładki: Ustawienia związane
z zadawaniem parametrów szukanych oraz Parametry
genetyki prezentujące ustawienia parametrów związanych
z algorytmem genetycznym. Ostatnią operacją jest
mutowanie, polega ono na wylosowaniu jednego genu
w chromosomie i zastąpieniu go genem o innej wartości
z puli. Program kończy swoje działanie po wykonaniu
zadanej liczby iteracji lub po znalezieniu pierwszego
rozwiązania. Zakończenie działania wynikające z zadanej
liczby iteracji zabezpiecza program przed nieskończonym
zapętleniem w przypadku nieznalezienia żadnego
rozwiązania i musi być stosowane w zadaniach
optymalizacyjnych.
W
prezentowanym
programie
rozwiązanie to umożliwia także, w przypadku istnienia wielu
rozwiązań, znalezienie więcej niż jednego. Wtedy
użytkownik może podjąć decyzję, który chromosom przyjąć
do dalszej realizacji uwzględniając czynniki nie ujęte
w programie. Istnieje także prawdopodobieństwo, że
program kilkakrotnie znajdzie to samo rozwiązanie np.
poprzez zmianę układu tych samych wartości rezystancji
w chromosomie.

Rys. 8. Widok zakładki ustawień oraz parametrów operacji
genetycznych programu głównego

W programie zaimplementowano trzy podstawowe
metody operujące na populacji chromosomów.

- Reprodukcja polega na powieleniu t (0 ≤ t ≤ 1)
najsilniejszych chromosomów oraz zastąpieniu nimi
najsłabszych chromosomów w populacji. Ten zabieg ma za
zadanie zwiększenie wpływu najsilniejszych chromosomów.
W programie przyjęto współczynnik t=0,1 czyli 10%
najsilniejszych chromosomów zostaje powielonych.
- Krzyżowanie polega na wymieszaniu genów dwóch
wybranych chromosomów, operacja wymaga podania dwóch
parametrów: prawdopodobieństwa wystąpienia krzyżowania
PC (0 ≤ PC ≤ 1) oraz wpływu chromosomów protoplastów
na nowo tworzone chromosomy D (0 ≤ D ≤ 1). Parametr PC
określa prawdopodobieństwo, czy dany chromosom ma
zostać poddany krzyżowaniu. Parametr D natomiast określa
prawdopodobieństwo
wyboru
konkretnego
genu
z silniejszego chromosomu (nazwanego w programie
ojcem). Zaimplementowany algorytm realizuje krzyżowanie
wielopunktowe tzn. parametr D jest określany dla każdego
genu niezależnie. W programie przyjęto następujące
wartości współczynników PC = 0,8, D = 0,5 czyli
prawdopodobieństwo krzyżowania chromosomów wynosi
80% przy takim samym prawdopodobieństwie wyboru
konkretnego genu z jednego jak i drugiego chromosomu
protoplasty.
- Ostatnim algorytmem jest mutowanie polegające na
zmianie jednej losowej wartości genu w chromosomie na
inną wylosowaną z puli wartość. Mutowanie ma za zadanie
wprowadzenie dodatkowej zmienności w przypadku
niebezpieczeństwa utknięcia w ekstremum lokalnym funkcji.
W programie przyjęto współczynnik mutowania równy 0,1
czyli 10% prawdopodobieństwo na zmutowanie genu
w chromosomie.
4.

OCENA DZIAŁANIA ALGORYTMU

Optymalizację przeprowadzono dla puli rezystorów
w przedziale od 1k do 2 M dla typoszeregu E96.
Populacja genów wyniosła 318 osobników. Okazało się
jednak, że otrzymane wartości znacznie odbiegały od
typowych wartości rezystorów łatwo dostępnych w sklepie
elektronicznym, co znacznie utrudniało dalszą realizację
projektu. Zmodyfikowano pulę rezystorów do wartości
dostępnych w lokalnym sklepie elektronicznym. Tym razem
populacja genów wyniosła 72 osobniki. Powtórzono proces
optymalizacji. W obydwu przypadkach zrealizowano serię
obliczeń w której szukano wartości rezystorów, dla których
osiągnięto najmniejszą możliwą tolerancję między
wzmocnieniem szukanym a dopasowanym. W pierwszym
przypadku tolerancja wyniosła 0,41% (dla typoszeregu E96)
dalszą poprawę dokładności uniemożliwia format danych
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typu double oraz zapis wartości rezystorów w postaci dwóch
znaczących cyfr, natomiast w drugim przypadku
(dostępnych wartości rezystancji) osiągnięto tolerancję 2%.
a)

b)

5.

W artykule przedstawiono proces doboru wartości
rezystancji dla wzmacniacza wejściowego modułu
analogowego rejestratora sygnałów mieszanych. Proces
optymalizacji z zastosowaniem algorytmu genetycznego
dotyczył znalezienia kompletu sześciu rezystancji
nazwanych w nomenklaturze algorytmów genetycznych
chromosomem. Na przyjęty w ten sposób chromosom działał
algorytm optymalizacyjny. Zastosowanie algorytmu
genetycznego dało pożądane rezultaty – znalezione
rozwiązanie charakteryzowało się niewielką odchyłką od
nominalnej wartości poszukiwanej. Umożliwiło także
znalezienie rozwiązania w znacznie ograniczonej puli
rezystancji dostępnych w lokalnym sklepie elektronicznym.
Rzeczywiste wartości wzmocnienia uzyskane w modułach
analogowych rejestratora będą ostatecznie zależne od
zastosowanych egzemplarzy rezystorów i wymagać będą
indywidualnej kalibracji dla każdego zakresu w każdym
module.
W celu uzyskania większej liczby wzmocnień
z dostępnego
zestawu
sześciu
rezystorów
można
wprowadzić dodatkowe zależności przez równoległe
łączenie rezystancji w każdej grupie uzyskując do 49
kombinacji wzmocnień. Wymaga to zmiany implementacji
funkcji celu uwzględniającej połączenia równoległe.
6.
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Rys. 9. Prezentacja wyników działania programu dla typoszeregu
E96 (a) oraz typoszeregu dostępnego w lokalnym sklepie
elektronicznym (b)

PODSUMOWANIE

4.
5.

Na rysunku 9 przedstawiono znalezione wartości rezystancji
dla obydwu przypadków oraz uzyskane dokładności. Liczba
osobników nie wpłynęła znacząco na prędkość działania
algorytmu. W pierwszym przypadku czas obliczeń wynosił
14 do 15 sekund, w drugim 13 do 14 sekund mimo
znacznego zmniejszenia puli genów.

USE OF A GENETIC ALGORITHM TO DETERMINE THE GAIN OF THE INPUT
AMPLIFIER OF THE SIGNAL LOGGER
Goal of the paper is to find proper resisnace values for input amplifier of voltage measurement module – see fig. 2.
The voltage measurement module is a part of a bigger device which is a signal logger presented in fig. 1. The structure of the
amplifier is presented in fig. 3. A pairs of resistors set the amplifier gains, the gain factor is given by equation (1).
One resistor from RA group (which contains R1-R3) and one resistor from RB group (which contains R4-R6) set the gain factor.
The variable gain convertes signal from choosen input of the module into ADC converter input. The module need five
measurement ranges which have to be converted into ADC input, so five gain factors are needed. The genetic algorithm was
employed to find the resistance values. Group of six resistors called genes buid chromosome – fig. 4. The matching function
compares nine gains given by pairs of resistors with five desirable gains, each mached gain increases matching factor,
expected factor is equal to five. The maching function is presented in fig. 6. The software was implemented in LabVIEW
environment. The code is presented in fig. 7, as well as GUI is presented in fig. 8. The software finds the solution in given
range of resistor values. In result it try to find all five signal gains. Two series of resistances were taken into account, the first
one is E96 (1%) serie with 318 elements, the second one was series available in local electronic shop with 72 elements.
The solutions were found in both cases. The results are presented in fig. 9.
Keywords: genetic algorithm, gain, input amplifier, signal logger.
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MODUŁ REJESTRACJI WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA STANOWISKA
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Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt i wykonanie
modułu rejestrującego warunki środowiskowe w pomieszczeniu
laboratoryjnym. Układ został zaprojektowany do współpracy ze
stanowiskiem pomiarowym wyznaczającym charakterystyki
elektromechaniczne elektrycznie aktywowanych aktuatorów SMA.
Współpracuje ze stanowiskiem laboratoryjnym komunikując się
w strukturze pytanie – odpowiedź. Urządzenie rozszerza zakres
prowadzonych badań umożliwiając automatyczną rejestrację
temperatury, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego w trakcie
pomiarów. Zmiana temperatury otoczenia w trakcie długotrwałych
pomiarów wprowadza dodatkowe błędy pomiarowe, które do tej
pory nie mogły być uwzględnione, pozostałe parametry ciśnienie
i wilgotność mogą mieć wpływ na warunki oddawania ciepła od
aktuatora do otoczenia. Komunikacja z zastosowaniem standardu
USB i wirtualnego portu COM zapewnia uniwersalność urządzenia.
Praca została zrealizowana jako projekt inżynierski.
Słowa kluczowe: warunki środowiskowe, system pomiarowy,
pomiar temperatury, LabVIEW.

wysokotemperaturowej) stop ten powraca do swojego
naturalnego (zapamiętanego) kształtu mimo istnienia
zewnętrznych sił. W związku z tym stopy SMA używa się
jako elementy generujące ruch czyli aktuatory. Zmiana
temperatury może nastąpić w ośrodku, w którym materiał
znajduje się lub w samym materiale np. przez nagrzewanie
oporowe. Najważniejszą zaletą aktuatorów SMA jest bardzo
duży współczynnik mocy do masy nieosiągalny dla silników
elektrycznych.
Pomiar
charakterystyk
elektromechanicznych
aktuatorów SMA uwzględniać musi więc warunki
środowiskowe, zwłaszcza temperaturę otoczenia. Inne
parametry (wilgotność, ciśnienie) mogą wpływać na
prędkość oddawania ciepła, przez aktuator SMA do
otoczenia. Dodatkową trudnością jest istnienie pętli
histerezy występującej między krzywymi opisującymi
procesy aktywacji oraz dezaktywacji.

1.

2.

WPROWADZENIE

Na
dokładność
przeprowadzonych
pomiarów
najważniejszy wpływ ma jakość zastosowanych przyrządów
pomiarowych. W wielu przypadkach istotne znaczenie na
wynik przeprowadzonych badań mają także warunki
środowiskowe, w których badania te zostały zrealizowane.
O ile nie zawsze jest możliwe ustalenie stałych warunków
otoczenia zarówno w trakcie jednego cyklu pomiarowego
jak i w trakcie całej serii pomiarowej istotnym staje się
rejestracja zmian parametrów otoczenia w celu
uwzględnienia tych zmian w trakcie opracowywania
wyników.
Warunki środowiskowe mają bardzo duże znaczenie
przy badaniu materiałów typu SMART, są to nowoczesne
materiały, które zmieniają swoje właściwości pod wpływem
określonego bodźca. Przykładem materiału SMART jest
szkło elektrochromiczne, które pod wpływem przyłożonego
napięcia zmienia właściwości optyczne np. stopień
przepuszczania promieniowania świetlnego [1]. Innym
przykładem jest stop NiTi zwany także stopem z pamięcią
kształtu (SMA – Shape Memory Alloy). Stop ten zmienia
swoją sztywność pod wpływem zmiany temperatury. Poniżej
temperatury aktywacji charakteryzuje się bardzo małą
sztywnością, w efekcie czego bardzo łatwo ulega
odkształceniu plastycznemu, natomiast powyżej temperatury
aktywacji charakteryzuje się bardzo dużą sztywnością.
W trakcie
aktywacji
(przejścia
do
fazy

BUDOWA STANOWISKA POMIAROWEGO

W trakcie wcześniejszych prac zaprojektowano
i wykonano stanowisko badawcze do badania aktuatorów
SMA. Stanowisko umożliwia wyznaczenie charakterystyki
elektromechanicznej aktuatora przy stałym obciążeniu
mechanicznym. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową
charakterystykę
otrzymaną
w
ramach
badań
z zastosowaniem opisanego stanowiska.

Rys. 1. Charakterystyka elektromechaniczna aktuatora SMA
przedstawiająca zmianę długości w funkcji prądu nagrzewającego
zawiera pętlę histerezy, (A) aktywacja, (B) dezaktywacja.[2]

Ogólny schemat stanowiska został przedstawiony na
rysunku 2. Stanowisko działa w sposób zautomatyzowany,
pracą zarządza komputer klasy PC z oprogramowaniem
napisanym w środowisku LabVIEW. Przyrządy pomiarowe

(zasilacz, multimetry i kamera termowizyjna) komunikują
się z komputerem za pomocą magistral GPIB oraz
GigaEthernet. Podstawową niedogodnością wynikającą
z działania stanowiska jest realizacja pomiaru warunków
środowiskowych w sposób ręczny. Wykonujący badania
musi wyzwolić pomiar a następnie zapisać wartość
temperatury, co często prowadzi do zagubienia lub
pomylenia tej informacji w trakcie badań. W przypadku
pracy zdalnej polegającej na połączeniu się z komputerem
sterującym za pomocą sieci Internet nie ma możliwości
dokonania pomiaru temperatury.

konwencją (np. temperatura podana w stopniach Celsjusza)
oraz rejestracja i wyświetlanie przebiegów czasowych.
Schemat blokowy modułu został przedstawiony na rysunku
3.
Elementem
sterującym
pracą
modułu
jest
mikrokontroler ATmega8A. Jego zadaniem jest pobieranie
danych z czujników pomiarowych i przesyłanie ich do
komputera [4]. Wartości poszczególnych wielkości
(temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego) są
następnie
obliczane
według
wzorów
podanych
w dokumentacjach odpowiednich czujników.
Czujnik
wilgotności

Czujnik
temperatury

MCU
ATmega8A

Konwerter
USB UART
FT232RL

Komputer
(aplikacja
LabVIEW)

Czujnik
ciśnienia

Rys. 2. Poglądowy schemat stanowiska pomiarowego

Postanowiono więc usprawnić działanie stanowiska
pomiarowego wyposażając je w moduł pomiaru warunków
środowiskowych. Założono, że odczyt temperatury nie musi
następować w każdym punkcie pomiarowym, w przypadku
badań dynamicznych, których czas trwania wynosi
maksymalnie 2 minuty wystarczy jeden odczyt wartości
temperatury, w przypadku badań statycznych, trwających do
5 godzin odczyt temperatury może być realizowany co
zadany czas np. w odstępach co 20 minut. Postanowiono
wyposażyć moduł w następujące czujniki: temperatury,
wilgotności i ciśnienia atmosferycznego.
Na rynku dostępne są stacje pogodowe, można je
podzielić na dwa rodzaje. Proste stacje do użytku domowego
– stanowią zamknięty system bez możliwości komunikacji
z urządzeniami zewnętrznymi, mierzą temperatury oraz
wilgotności wewnętrzną i zewnętrzną. Stacje profesjonalne
(na przykład [3]) wykonane jako stacje zewnętrzne
rejestrujące znacznie więcej parametrów środowiskowych,
posiadające ekrany dotykowe oraz możliwość połączenia
z komputerem za pomocą USB. Rozwiązanie to jest
znacznie droższe, większość funkcji tego typu urządzenia
nie zostanie użyta w pomieszczeniu laboratoryjnym.
Postanowiono zaprojektować i wykonać własne
rozwiązanie. Projekt i wykonanie modułu pomiaru
warunków środowiskowych zostały zrealizowane w ramach
projektu inżynierskiego. Założono, że projektowany moduł
powinien mieć możliwość zastosowania w różnych
stanowiskach pomiarowych.
3.

BUDOWA MODUŁU POMIARU WARUNKÓW
ŚRODOWISKOWYCH

3.1. Założenia konstrukcyjne dla modułu
Celem
było
zaprojektowanie
i
wykonanie
uniwersalnego
modułu
akwizycji
warunków
środowiskowych: temperatury, wilgotności oraz ciśnienia.
Przyjęto założenie, że dane pomiarowe mają być
przedstawiane w formie przebiegów czasowych oraz
zapisywane do pliku przez aplikację napisaną w środowisku
LabVIEW stanowiącą przykładowy interfejs modułu oraz
zawierającą
biblioteki
do
przetwarzania
danych
pomiarowych. Do zadań aplikacji należą: konwersja
otrzymanych danych do wartości zgodnych z przyjętą
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Rys. 3. Uproszczony schemat blokowy modułu akwizycji
warunków środowiskowych

Komunikację mikrokontrolera z komputerem umożliwia
konwerter USB-UART – FT232RL, który ma
zaimplementowaną obsługę protokołu USB 1.1/2.0, dzięki
czemu nie wymaga dodatkowych komponentów czy też
oprogramowania ze strony urządzenia. Po zainstalowaniu
sterowników na komputerze widziany jest jako wirtualny
port szeregowy COM.
W przypadku jeśli stacja pomiarowa jest oddalona od
komputera konwerter można zastąpić modułem Bluetooth
komunikującym się przy użyciu interfejsu szeregowego
UART.
3.2. Dobór czujników pomiarowych
Dobór czujników był pierwszym istotnym krokiem
projektu. Zależała od nich jakość i dokładność
wykonywanych pomiarów.
Sporządzono
zestawienie
właściwości
różnych
dostępnych czujników. Zestawienie to obejmowało między
innymi: napięcie zasilania, zakres pomiarowy, rozdzielczość,
dokładność, czas odpowiedzi oraz interfejs komunikacyjny.
Dla zachowania jednorodności interfejsu komunikacyjnego
ustalono, że wszystkie czujniki będą korzystać z interfejsów
komunikacyjnych I2C do komunikacji z mikrokontrolerem.
Tablica 1. Zestawienie parametrów czujników wilgotności
DHT11

SHT11

HH10D

Napięcie zasilania [V]

3-5,5

2,4-5,5

2,7-3,3

Pobór prądu [mA]

0,2

0,9

0,15

Zakres pomiarowy [%RH]

20-90

0-100

0-99

Rozdzielczość [bit]

8

8/12

8

Czas odpowiedzi [s]

6-30

8

8

Dokładność [%RH]

4

3

3

Interfejs komunikacyjny

1-wire

I2C

I2C

Cena [zł]

10

64
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Przykładowe zestawienie parametrów uwzględnionych
na etapie doboru czujnika zostało przedstawione w tablicy 1.
Spośród czujników z powyższego zestawienia, czujnik
wilgotności DHT11 został odrzucony ze względu na
komunikację poprzez interfejs 1-wire. Ponieważ dwa
pozostałe czujniki miały zbliżone do siebie parametry,
kryterium doboru stała się cena – ze względu na niższą
wybrano czujnik HH10D.
Na podobnej zasadzie dobrano pozostałe czujniki:
czujnik temperatury LM92 oraz czujnik ciśnienia HP02S.
Obydwa rodzaje czujników pokrywają szeroki zakres
pomiarowy mierzonej wielkości, dlatego najważniejszymi
kryteriami wyboru tych czujników były rozdzielczość
pomiarowa i czas odpowiedzi.
3.3. Program akwizycji danych dla mikrokontrolera
ATmega8A
Głównym zadaniem mikrokontrolera jest komunikacja –
zarówno z czujnikami jak i z aplikacją sterującą na
komputerze. Komunikacja z czujnikami wymaga obsługi
modułu TWI (Two Wire Interface) w mikrokontrolerze
realizującego komunikację w standardzie I2C oraz modułów
czasowo-licznikowych.
Czujnik temperatury (LM92) do współpracy
z mikrokontrolerem wymaga wyłącznie komunikacji
w standardzie I2C [5].
Czujnik wilgotności (HH10D) generuje sygnał
prostokątny, którego częstotliwość jest proporcjonalna do
wilgotności.
Jeden
z
modułów
licznikowych
mikrokontrolera zlicza więc impulsy i wylicza częstotliwość
sygnału. Transmisja I2C jest używana do komunikacji
z pamięcią EEPROM tego czujnika w celu pobrania
indywidualnych parametrów konfiguracyjnych [6].
Czujnik ciśnienia (HP02S) do poprawnej pracy wymaga
zewnętrznego sygnału zegarowego o częstotliwości 32kHz
jako sygnału taktującego przetwornik ADC. Jeden
z modułów licznikowych mikrokontrolera został więc
zaprogramowany do generowania odpowiedniego sygnału.
Transmisja I2C w tym czujniku jest wymagana w celu
odczytu zarówno wartości zmierzonych jak i parametrów
konfiguracyjnych.
Program, który został zaimplementowany współpracuje
z aplikacją napisaną w środowisku LabVIEW. Moduł
przesyła dane pomiarowe w postaci ciągu znaków ASCII
jako odpowiedź na komendę w postaci pojedynczego znaku
„c” lub „d”.
Aby
umożliwić
odczytanie
parametrów
konfiguracyjnych oraz danych pomiarowych z czujników
opracowano bibliotekę funkcji obsługujących interfejs I2C.

Wszystkie przesłane dane są opracowywane przez
aplikację na komputerze w celu otrzymania wartości
mierzonych wielkości.
4.

APLIKACJA DO OPRACOWYWANIA
I WIZUALIZACJI WYNIKÓW POMIARÓW

4.1. Obsługa interfejsu szeregowego UART
LabVIEW, dzięki posiadanemu API (Application
Programming Interface) nazywanemu Virtual Software
Architecture (VISA) pozwala na łatwą implementację
komunikacji z wybranym interfejsem (USB, UART, GBIP,
Ethernet). API zawiera zestaw instrukcji w postaci węzłów
zarządzających połączeniem. Przy pomocy powyższego API
opracowana została komunikacja z mikrokontrolerem.
START
Pobranie
współczynników
wszystkich czujników
Pobranie wartości
pomiarowych z
czujników
Oczekiwanie na
komendę
Komenda
Komenda
„d”
„c”
Sprawdzenie wartości
komendy
Wysłanie wartości
współczynników

Wysłanie danych
pomiarowych
while(1)
FALSE

TRUE

STOP

Rys. 4. Algorytm programu dla mikrokontrolera

4.2. Maszyna stanów
Dalsza część aplikacji została napisana w postaci
maszyny stanów [7]. Dzięki temu pewne elementy można
wykonać jednokrotnie (takie jak pobranie parametrów
konfiguracyjnych czujników) a następnie przechodzić
między stanami pobierania i konwersji danych oraz
oczekiwania. Kolejne stany zostały przedstawione na
rysunku 5. Obliczenia w programie realizowane są w postaci
podprogramów zwanych w środowisku LabVIEW SubVI.

Tablica 2. Kolejność wysyłania danych pomiarowych
Nr
bajtu
1
2
3
4
5
6
7

Opis

D1 (MSB)
D1 (LSB)
T1 (MSB)
T1 (LSB)
Temperature (MSB)

8

Temperature (LSB)

Dane pomiarowe
Frequency (MSB)
Frequency (LSB)

Wyjście częstotliwościowe
czujnika wilgotności
Zmierzone ciśnienie przez
czujnik ciśnienia
Zmierzona temperatura przez
czujnik ciśnienia
Temperatura zmierzona przez
czujnik temperatury

Na rysunku 4 został przedstawiony algorytm programu
zaimplementowanego w mikrokontrolerze.

Rys. 5. Algorytm przejść maszyny stanów

4.3. Obliczenie wartości temperatury
W celu obliczenia temperatury pobierana jest jej
wartość w postaci 13-bitowego słowa. Aby otrzymać
wartość temperatury w stopniach Celsjusza z dokładnością
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do dziesiętnych części stopnia należy pomnożyć słowo przez
wartość 0,0625 (stała podana w dokumentacji czujnika [5]).
4.4. Obliczenie wartości wilgotności
W celu obliczenia wilgotności do podprogramu
przekazywane są następujące parametry: czułość i offset
oraz zmierzona częstotliwość sygnału. Na podstawie
powyższych wielkości obliczana jest wilgotność względna
wyrażona
w
procentach
za
pomocą
równania
przedstawionego w postaci wzoru 1 podanego
w dokumentacji czujnika [6]:
∗

%

(1)

4.5. Obliczenie wartości ciśnienia
Aby obliczyć ciśnienie, do podprogramu przekazywane
są parametry konfiguracyjne czujnika D0, T0, P0, S, C oraz
zmierzone wartości D1, T1, a także wysokość n.p.m.
zdefiniowana przez użytkownika w programie. W pierwszej
kolejności obliczane są offset (dUP) oraz czułość (dUT)
a następnie ostateczna wartość ciśnienia (P) wyrażona
w hektopaskalach [hPa] zgodnie z dokumentacją [8]:
1

0

∗

0

(2)
∗

∗

(3)

(5)
gdzie:
ps – ciśnienie zredukowane do poziomu morza [hPa],
p0 – ciśnienie bezwzględne (na poziomie stacji) [hPa],
g – przyspieszenie ziemskie równe 9,81 m/s2,
r – stała gazowa suchego powietrza równa 87,058 J/(kgK),
h – wysokość n.p.m., na jakiej znajduje się czujnik ciśnienia
[m],
T – średnia różnica temperatur [K] wynikająca z różnicy
wysokości od poziomu morza do poziomu czujnika,
obliczana jest według wzoru:
(6)

4.6. Wizualizacja i archiwizacja danych pomiarowych
Po obliczeniu wszystkich wartości, dane w postaci
wartości temperatury, wilgotności oraz ciśnienia wraz
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5.

PODSUMOWANIE

W artykule przedstawiono koncepcję oraz prototyp modułu
rejestracji warunków środowiskowych dla stanowiska
badawczego do badania aktuatorów SMA. Omówiono
elementy składowe modułu – czujniki niezbędne do
przeprowadzenia pomiarów oraz mikrokontroler działający
jako interfejs komunikacyjny, umożliwiający połączenie
z komputerem i zbieranie danych pomiarowych.
Tablica 3. Porównanie parametrów stacji WH1080 oraz
wykonanego modułu

Stacja WH1080 [8]
Temp.
wewn:
Dokł. temp
zewn:
Zakr.
wilg.:
Dokł. wilg:
Zakr. ciśn.
atm:
Dokł. pom.
Ciśn.:

±1°C

wykonany moduł
-25°C do
+150.0°C
±0,5°C (w zakresie
10°C do 50°C)

10% do 99%

1% do 99%

±5%

±3%

300hPa do 1100hPa
±3 hPa (w zakresie
700-1100 hPa)

300-1100hPa

0°C do +50.0°C

±8 hPa

(4)

gdzie:
D1 – zmierzone ciśnienie,
D0 – offset ciśnienia,
T1 – zmierzona temperatura,
T0 – offset temperatury,
P0 – kalibracja offsetu w czujniku ciśnienia,
C – stała czujnika ciśnienia,
S – czułość współczynnika temperaturowego czujnika
ciśnienia.
Wszystkie powyższe współczynniki są indywidualnie
kalibrowanymi parametrami konfiguracyjnymi czujnika.
Producent nie podaje w dokumentacji jednostek, w jakich są
wyrażone. Obliczone w ten sposób ciśnienie jest ciśnieniem
absolutnym. Aby otrzymać ciśnienie względne, należy
zastosować następujący wzór:

0,003
gdzie:
T0 – aktualna temperatura powietrza.

z godziną są wpisywane do tablicy i zapisywane do pliku.
Wartości te są prezentowane na wspólnym wykresie,
pokazanym na rysunku 6.

Rys. 6. Wykres z wynikami wszystkich pomiarów

Badanie kilku podstawowych warunków środowiskowych
przez przedstawiony w artykule moduł, pozwala na jego
uniwersalne zastosowanie w stacjach badawczych
i pomiarowych. W tabeli 3 porównano parametry modułu
z wybranymi parametrami profesjonalnej stacji pogodowej.
Pominięto wielkości nie mierzone przez moduł. Użycie
modułu w stanowisku badawczym aktuatorów SMA
usprawniło pracę ze stanowiskiem badawczym.
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AMBIENT TEMPERATURE ACQUISITION MODULE FOR MEASUREMENT SYSTEM
The article presents ambient environment acquisition module. The module acquires temperature humidity and pressure
in the laboratory room. The task was done as a BsC Thesis. The module must be universal module, which develop abilities of
measurement system. The module was designed as a addiction for Shape Memory Alloy Actuators measurement systems.
The SMA actuators are driven by current, so ambient temperature is a starting point for increasing SMA internal temperature
causes by flowing current. The module exchanges data with measurement system in question-answer structure. Virtual COM
port emulated on USB enables to use the module in wide range of measurement systems.
Keywords: environmental conditions, measurement system, temperature measurement, LabVIEW.
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WERYFIKACJA ALGORYTMÓW POMIAROWYCH W PRZYRZĄDZIE DO OCENY
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Streszczenie: Do oceny jakości energii elektrycznej opracowanych
zostało wiele przyrządów. Każdy dostawca przyrządu gwarantuje,
że produkt spełnia obowiązujące normy, a niepewność uzyskanych
wyników pomiarów nie przekracza ustalonych poziomów.
Dokładność wyników pomiaru zależy m.in. od jakości kalibracji
części akwizycyjnej torów pomiarowych, jak również od
poprawności algorytmów realizowanych w oprogramowaniu
przyrządu. W artykule przedstawiono podstawowe właściwości
przyrządu "estymator/analizator", jak również metody kalibracji
jego torów pomiarowych i weryfikacji programowej części jego
algorytmów pomiarowych, wbudowanych w oprogramowanie
procesora, wyznaczającego wartości wskaźników jakości energii
elektrycznej. Obok wcześniej wykorzystywanych sposobów
weryfikacji algorytmów pomiarowych omówiono propozycję
metody umożliwiającej weryfikację poprawności programowej
części toru pomiarowego przyrządu, zasadniczej z punktu widzenia
jego właściwości metrologicznych.
Słowa kluczowe: ocena jakości energii elektrycznej, kalibracja toru
pomiarowego, walidacja algorytmów pomiarowych.

1. WPROWADZENIE
System elektroenergetyczny stanowi rozproszoną sieć,
złożoną m.in. z prądnic, transformatorów, przewodów
łączących i odbiorników energii. Energia elektryczna jest
w przeważającej części generowana w elektrowniach
zawodowych, które przekształcają w energię elektryczną
jakiś inny rodzaj energii: konwencjonalną, jądrową lub
z odnawialnych źródeł energii (OZE).
Jakość energii elektrycznej jest charakteryzowana
z wykorzystaniem zestawu parametrów opisujących
właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w
normalnych warunkach pracy, ustalenie ciągłości zasilania
(przerwy w zasilaniu) oraz charakteryzujących napięcie
zasilające (wartość, asymetria i częstotliwości fali).
Przebiegi
czasowe
sygnałów
w
systemie
elektroenergetycznym, często traktowane jako złożone z
czystych sygnałów sinusoidalnych, mogą zawierać
różnorodne zakłócenia.
Dla uporządkowania zagadnienia oceny jakości energii
elektrycznej wprowadzono szereg standardów. Określają one
rodzaje i dopuszczalne wartości zakłóceń oraz odporność
różnych typów urządzeń na zakłócenia, które mogą
wystąpić. Podstawowe standardy w tej dziedzinie wchodzą
w skład serii PN-EN 61000, norm PN-EN 50160 oraz
IEEE 1159 [1].

W [2] pokazano wyniki pomiarów parametrów
opisujących jakość energii elektrycznej, przeprowadzonych
z wykorzystaniem dziesięciu odrębnych przyrządów,
należących do różnych instytucji. Za pomocą tych
przyrządów mierzono ten sam zestaw parametrów. Obok
pięciu
komercyjnych
przyrządów
w
pomiarach
wykorzystano
pięć
przyrządów
prototypowych,
opracowanych w instytucjach, uczestniczących w
eksperymencie. Przedmiotem pomiarów były m.in.
częstotliwości sieci, wartości skuteczne napięcia,
współczynniki zawartości harmonicznych, parametry
dominujących harmonicznych, parametry wahań napięcia:
krótko- i długoterminowe wskaźniki migotania.
Wszystkie pomiary przeprowadzono się w tym samym
punkcie sieci elektroenergetycznej i w tym samym czasie.
Przyrządy pomiarowe stosowane w eksperymencie były
deklarowane przez ich wytwórców jako spełniające warunki
odnośnych norm, m.in. IEC 61000-4-15. Mimo
przedstawionych warunków pomiarów i deklaracji
producentów, wskazania przyrządów różniły się, w
niektórych przypadkach znacząco [2].
Użytkownikowi określonego instrumentu trudno jest
oceniać poprawność jego wskazań. W ocenie dokładności
wyników pomiarowych opiera się on na deklaracjach
producenta przyrządu, bądź wynikach jego wzorcowania.
W [3, 4] omówiono wybrane aspekty konfiguracji
i funkcjonowania toru pomiarowego przyrządu, umownie
określanego
jako
"estymator/analizator"
(E/A),
opracowanego do wyznaczania parametrów jakości energii
elektrycznej, zwłaszcza dla oceny okrętowych sieci
elektroenergetycznych.
Niniejsza praca koncentruje się na wybranych
metodach oceny właściwości metrologicznych przyrządu
E/A. Głównym celem jest przedstawienie zastosowanych
sposobów oceny charakterystyk przetwarzania torów
pomiarowych przyrządu, zwłaszcza jego części cyfrowej,
realizowanej w algorytmach oprogramowania. Zawarto
w niej rozważania dotyczące potencjalnych przyczyn
rozbieżności uzyskanych wyników pomiarowych, opisanych
w [2]. Przedstawiono propozycję sposobu weryfikacji
algorytmów programowych realizowanych w procesorze
sygnałowym, jako części toru pomiarowego.
W rozdziale 2 przedstawiono skrótowo funkcje
pomiarowe, jak również podstawowe algorytmy pomiarowe
realizowane w przyrządzie E/A. W rozdziale 3 opisano
wybrane procedury wzorcowania stosowane w trakcie badań

przyrządu. Wskazano ograniczenia zastosowanych procedur.
W rozdziale 4 zawarto propozycję metody weryfikacji
poprawności algorytmów realizowanych w oprogramowaniu
procesora, powiązanych z wykonywaniem poszczególnych
funkcji pomiarowych E/A. Metoda ta pozbawiona jest
większości ograniczeń związanych z wcześniej stosowanymi
procedurami. Obecnie jest ona wdrażana w badaniach E/A.
Pracę podsumowano w rozdziale 5.
2. FUNKCJE POMIAROWE PRZYRZĄDU E/A
Konfigurację sprzętową urządzenia pokazano na
rysunku 1. Sygnały napięciowe z sieci elektroenergetycznej
(3- lub 4-przewodowej) i prądowe z maksymalnie trzech
zespołów prądotwórczych dostarczane są do obwodów
wejściowych przyrządu i następnie próbkowane oraz
przetwarzane na cyfrowe reprezentacje w układach ADC
(ang.
Analog-to-Digital
Converter).
Wyznaczanie
współczynników
charakteryzujących
jakość
energii
elektrycznej odbywa się w procesorze sygnałowym DSP
(ang. Digital Signal Processor) ADSP-TS201 TigerSHARC
(Analog Devices), wbudowanym w module DSM STSL
(Kaztek Systems). Tam również znajduje się układ FPGA
(ang. Field Programmable Gate Array) Spartan-3 (Xilinx),
wykorzystywany w operacjach wymiany danych pomiędzy
DSP i innymi układami przyrządu. Interfejs użytkownika
(IU), zaprojektowany do sterowania i wyboru funkcji
pomiarowych przyrządu, jest obsługiwany przez procesor
ogólnego przeznaczenia GPP (ang. General Purpose
Processor) LPC3250 (NXP). Procesor GPP steruje także
indykacją wyników i ich rejestracją.
Szyny główne
głównej tablicy
rozdzielczej

Estymator/analizator jakości energii elektrycznej

L1
L2
L3
N

Blok
kondycjonowania
sygnałów

I G11
I G13
I G21
I G23

DSM STSL Module
ADC
AD7656

FPGA
Spartan 3
Xilinx

DSP
TigerSHARC

ADC

Blok
kondycjonowania
sygnałów

I G31
I G33

AD7656

RAM

Flash
memory

GPP

USB
Ethernet

Klawiatura

Wyświetlacz
LCD

Rys. 1. Struktura sprzętowa przyrządu [5]

Na rysunku 2 pokazano główne operacje prowadzone
w torze pomiarowym przyrządu, związane z przetwarzaniem
danych pomiarowych. Różnią się szybkością próbkowania
sygnałów z sieci elektroenergetycznej, jak również
zestawem
mierzonych
wielkości
i
wskaźników
wyznaczanych dla oceny jakości energii elektrycznej.
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Opcje pracy E/A
próbkowanie 210 kS/s

próbkowanie 25 kS/s

Estymator

Wyznaczanie i
rejestracja
wybranych
wskaźników
jakości energii
elektrycznej

Analizator

Rejestracja
surowych
próbek

Wyznaczanie i
rejestracja
wybranych
wskaźników
jakości energii
elektrycznej

Rejestracja
surowych
próbek

Rys. 2. Podstawowe operacje wykonywane w przyrządzie E/A

Algorytmy cyfrowego przetwarzania danych oparte są
na wykorzystaniu przekształceń DWT, FFT, DFT oraz CZT,
wykonywanych dla wyznaczenia wartości poszczególnych
parametrów jakości energii elektrycznej [5]. Operacje te są
realizowane w DSP (rys. 1).
3. PROCEDURY OCENY CHARAKTERYSTYK
TORÓW POMIAROWYCH PRZYRZĄDU E/A
Konfiguracja torów pomiarowych przyrządu E/A
została przedstawiona w uproszczonej postaci na rysunku 3.
Dwie główne części toru, akwizycji danych (AD) oraz
przetwarzania danych cyfrowych (PDC), determinują
dokładność wyników pomiarowych. Oceny charakterystyk
metrologicznych przyrządu dokonano uwzględniając podział
toru na te dwie części.
Przetwarzanie danych cyfrowych

Akwizycja danych
We Kondycjonowanie
sygnałów

ADC

DSP

IU

Rys. 3. Uproszczony schemat blokowy cyfrowego toru
pomiarowego

Wzorcowanie części AD toru pomiarowego akwizycji
danych jest stosunkowo łatwe do wykonania. Informacje
pomiarowe w tej części toru są odwzorowane i przenoszone
na wartościach chwilowych sygnałów analogowych.
Wzorcowanie polega na wyznaczeniu rzeczywistych
charakterystyk układów akwizycji. Począwszy od
analogowych układów wejściowych, włączając dzielniki
napięcia (dla trzech kanałów) i cewki Rogowskiego (dla
sześciu kanałów), z uwzględnieniem przetworników ADC
(rys. 1), została ona przeprowadzona w oparciu o wzorcowe
źródła napięcia i prądu przemiennego. Na rysunku 4
pokazano przykładową charakterystykę, uzyskaną dla jednej
z wykorzystywanych sond prądowych, wraz z wyznaczoną
linią trendu. Ilustruje ona zależność prądu I1, wyznaczonego
w pomiarach badaną sondą, od zadanego prądu wzorcowego
Iref. Równania linii trendu, uzyskane w procedurach
wzorcowania części AD torów pomiarowych, są
wykorzystywane w algorytmach oprogramowania (w części
PDC toru pomiarowego) do skalowania odnośnych danych
cyfrowych.
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Rys. 4. Charakterystyka sondy prądowej nr 1 wraz z linią trendu

W części PDC (rys. 3) informacje pomiarowe
przenoszone są w postaci ciągu liczb - danych cyfrowych,
przetwarzanych sprzętowo (np. w układach FPGA) lub
programowo (np. w oprogramowaniu DSP). W układach
przetwarzania danych cyfrowych informacje pomiarowe
zawarte są w sekwencji bitów, składających się na słowa
cyfrowe, kodujących przenoszące je sygnały. W odniesieniu
do części PDC w przyrządzie E/A, kalibracji podlegają
programowe algorytmy przetwarzania danych.
Projektowanie i wstępna weryfikacja algorytmów
programowych
E/A
odbywała
się
w
systemie
uruchomieniowym EVAL-TS201S-EZKIT Analog Devices
[6], wyposażonym w dwa procesory TigerSHARC,
identyczne jak w przyrządzie E/A. Ze względu na różne
konfiguracje układów peryferyjnych procesorów DSP w
systemie uruchomieniowym i w przyrządzie E/A,
weryfikacja obejmowała tylko wybrane fragmenty
algorytmów pomiarowych.
Przy założeniu właściwej kalibracji obwodów
wejściowych
(AD),
dokładność
wyznaczania
poszczególnych wskaźników jakości energii zależy od
poprawności programowych algorytmów zastosowanych
podczas przetwarzania danych pomiarowych. Celem dalej
omówionych doświadczeń jest badanie algorytmów
pomiarowych, realizowanych w części PDC (rys. 3),
wykonywanych w postaci oprogramowania wbudowanego
DSP.
Dla oceny charakterystyk metrologicznych całego toru
pomiarowego E/A badania przeprowadzono w warunkach
laboratoryjnych, jak i w warunkach okrętowych, dla różnych
sygnałów testowych.
Pierwszy rodzaj badań przeprowadzono w oparciu o
metodę zilustrowaną na rysunku 5. Sygnały testowe
podawane były równocześnie do wejść badanego przyrządu
E/A oraz systemu referencyjnego, opartego na platformie
pomiarowej PXI National Instruments.

Sygnały
testowe

Przyrząd
badany

Wyniki
Ocena

System PXI
ze wzorcowymi
algorytmami

Wyniki

Rys. 5. Idea weryfikacji algorytmów pomiarowych E/A
z wykorzystaniem PXI jako systemu odniesienia

Na rysunku 6 pokazano przykładowe wyniki badań
kanałów do pomiaru napięć fazowych. Dla poszczególnych
napięć, zawiera on różnice Urms pomiędzy wynikami
pomiaru ich wartości skutecznych, uzyskanymi z
wykorzystaniem badanego E/A oraz PXI, w funkcji wskazań
PXI.
Druga
metoda
weryfikacji
charakterystyk
metrologicznych przyrządu E/A polegała na wykorzystaniu
do ich oceny zarejestrowanych, surowych próbek sygnałów
z sieci elektroenergetycznej. Sposób realizacji badań
przedstawiony jest na rysunku 7. W pierwszym etapie, dla
stacjonarnych sygnałów testowych, rejestrowano cyfrowe
reprezentacje próbek tych sygnałów. W drugim etapie, dla
tych samych sygnałów testowych, po zmianie opcji pracy
urządzenia E/A (rys. 2), odpowiednio do wybranej funkcji
pomiarowej, rejestrowane były odnośne wskaźniki,
wyznaczone bezpośrednio w przyrządzie E/A.
W układzie jak na rysunku 7 zarejestrowane surowe
próbki przetwarzano w komputerze PC, z wykorzystaniem
oprogramowania
sprawdzonego
innymi
metodami
(algorytmy wzorcowe), i wyznaczano wskaźniki jakości
energii. Obliczone wskaźniki porównywano ze wskaźnikami
wyznaczonymi za pośrednictwem badanego E/A.

Rys. 6. Wyniki badania torów napięciowych przyrządu E/A
z wykorzystaniem systemu referencyjnego PXI
Sygnały
testowe

Przyrząd
badany

Rejestracja
obliczonych
wskaźników
Rejestracja
surowych
próbek

Ocena

PC
ze wzorcowymi

algorytmami

Rys. 7. Idea weryfikacji algorytmów pomiarowych E/A
z wykorzystaniem niezależnie rejestrowanych próbek
oraz systemu odniesienia opartego na PC

Tablica
1
zawiera
wartości
przykładowych
wskaźników, wyznaczonych w trakcie pomiarów 3fazowego
sygnału
trójkątnego,
wytwarzanego
z
wykorzystaniem generatora programowalnego Chroma 6590
(sygnał DST17 ze standardowej biblioteki przebiegów).
Zestawiono w niej wyniki uzyskane z E/A z wynikami
otrzymanymi w efekcie przetwarzania surowych próbek w
systemie referencyjnym opartym na PC.
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Tablica 1. Przykładowe wyniki pomiarów uzyskane w E/A
oraz w PC

Rys. 8. Idea weryfikacji algorytmów programowych realizowanych
w E/A z wykorzystaniem surowych próbek zarejestrowanych wraz
z wyznaczonymi na ich podstawie wskaźnikami, a także systemu
referencyjnego opartego na PC

Podsumowując, obydwie zastosowane metody badania
i oceny charakterystyk torów pomiarowych dostarczają
miarodajnych informacji o właściwościach metrologicznych
badanych torów. Wyniki doświadczalnej weryfikacji
algorytmów pomiarowych są pozytywne, przy określonym
poziomie ich dokładności. Jednakże, na podstawie
uzyskanych wyników nie można wyciągnąć wniosków
odnośnie kierunków ewentualnej modyfikacji algorytmów
pomiarowych dla poprawy dokładności przyrządu.
Co jest przyczyną przypadku opisanego w [2] i w jakim
zakresie ten przypadek można odnieść do właściwości
przyrządu E/A? W odniesieniu do obydwu wyżej
omówionych metod badania algorytmów pomiarowych E/A
wydaje się, że istota problemu polega na tym, że badany
przyrząd E/A oraz system referencyjny wykorzystują różne
zbiory danych pomiarowych, podobnie jak poszczególne
przyrządy w przypadku opisanym w [2]. Wskaźniki jakości
energii obliczane są w cyklach pomiarowych, na podstawie
próbek sygnałów z sieci elektroenergetycznej, zebranych w
oknach czasowych ok. 200 ms [1,3,4,5]. Zestawy danych
źródłowych, przetwarzanych w badanym przyrządzie i w
przyrządzie referencyjnym, mogą się różnić, podobnie jak
dane źródłowe przyrządów opisanych w [2]. Niewielkie
odchyłki charakterystyk przetwarzania od charakterystyk
idealnych dla poszczególnych przyrządów mogą powodować
w określonych warunkach pomiarowych duże różnice ich
wskazań w odniesieniu do wskazań innych przyrządów.
Niedoskonałość algorytmów pomiarowych jest często
wynikiem stosowanych zaokrągleń, uproszczeń i przybliżeń
stosowanych w oprogramowaniu przyrządu, a ich
optymalizacja może przyczynić się do poprawy jego
właściwości metrologicznych. Wskazane jest zastosowanie
metody oceny tych algorytmów uwzględniającej różne
warunki pomiarowe, a jednocześnie opartej na
wykorzystaniu jednoznacznych danych wejściowych.

Na rysunku 9 pokazano zasoby modułu DSM STSL
zastosowanego w przyrządzie E/A (rys.1). Obok procesora
DSP oraz układu FPGA moduł ten zawiera pamięć SDRAM
(ang. Synchronous Dynamic Random Access Memory) o
pojemności 128 MB. Pamięć ta nie była wykorzystywana w
operacjach realizowanych w przyrządzie, ponieważ
pojemność pamięci wewnętrznej DSP (24 Mb) jest
wystarczająca dla realizacji algorytmów obliczania wartości
wskaźników oceny jakości energii elektrycznej.
Proponowana metoda walidacji części programowej
algorytmów pomiarowych zakłada wykorzystanie SDRAM
w module DSM STSL (na rys. 9 - oznaczony elipsą) do
przechowywania zestawu danych z ADC, złożonego tylko z
danych wykorzystywanych w algorytmach realizowanych w
DSP do obliczania wskaźników jakości energii w wybranych
cyklach pomiarowych wraz z wartościami obliczonych w
DSP wskaźników. Pojemność pamięci SDRAM umożliwia
zgromadzenie danych z wielu cykli pomiarowych DSP. W
każdym z tych cykli odbywa się przetwarzanie danych
pozyskanych z próbek sygnałów z sieci elektroenergetycznej
w oknach czasowych obejmujących 10 okresów sygnałów o
częstotliwości ok. 50 Hz. Przykładowo, dla opcji
"estymator" (rys. 2) dla rejestracji danych zebranych na
podstawie próbek z trzech kanałów napięciowych w jednym
cyklu obliczeniowym, wraz ze wskaźnikami wyznaczonymi
w DSP, wymagany jest obszar pamięci nie większy niż
256 kB. Po przesłaniu danych zgromadzonych w SDRAM,
w systemie referencyjnym możliwa jest ocena rzeczywistych
charakterystyk przetwarzania danych w algorytmach DSP.

4. WALIDACJA ALGORYTMÓW POMIAROWYCH
Idea oceny programowych części algorytmów
pomiarowych, stosowanych w przyrządzie E/A opiera się na
założeniu, że zbiór danych cyfrowych wykorzystywanych w
DSP badanego urządzenia do obliczania wskaźników jakości
energii jest taki sam, jak wykorzystywany w systemie
referencyjnym, opartym na PC. To założenie jest spełnione,
jeśli dane pomiarowe przetwarzane w DSP są rejestrowane
w przyrządzie E/A wraz z wyznaczonymi na ich podstawie
wskaźnikami i wykorzystywane w układzie referencyjnym,
po dodatkowym przetworzeniu z wykorzystaniem
sprawdzonych algorytmów, do oceny prawidłowości
obliczeń prowadzonych w DSP (rys. 8).
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Rys. 9. Schemat blokowy modułu DSM SSL [7]

Przeprowadzenie badań charakterystyk cyfrowych
części torów pomiarowych przyrządu E/A według
proponowanej metody nie wymaga żadnych zmian
układowych, niezbędne są jedynie nowe procedury
programowe umożliwiające zapis danych do SDRAM i ich
transmisję do systemu referencyjnego.
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Wyniki pomiarów, w tym realizowanych z
wykorzystaniem
przyrządów
tego
samego
typu,
przedstawione w [2] wskazują, że standardowe metody
weryfikacji ich złożonych algorytmów pomiarowych,
realizowanych programowo, umożliwiają taką ocenę w
ograniczonym zakresie. Opracowanie nowych metod oceny
właściwości metrologicznych przyrządów z wbudowanymi
algorytmami cyfrowego przetwarzania danych może
przyczynić się do zwiększenia dokładności uzyskiwanych
wyników pomiarowych.
5. WNIOSKI KOŃCOWE
W artykule omówiono wybrane metody weryfikacji
algorytmów
pomiarowych,
realizowanych
w
oprogramowaniu procesora DSP w przyrządzie E/A do
wyznaczania online wskaźników oceny jakości energii
elektrycznej. Stosowanie tych metod wiąże się z pewnymi
ograniczeniami, związanymi z niejednoznacznością zestawu
danych testowych. Dane przetwarzane w badanym
przyrządzie mogą się różnić od danych przetwarzanych w
systemie referencyjnym.
Przedstawiono propozycję dodatkowej metody oceny
algorytmów programowych, jak również sposób jej
zastosowania z wykorzystaniem dostępnych zasobów
układowych w module z procesorem DSP w przyrządzie
E/A. Zastosowanie proponowanej metody pozwala na ocenę
wyników pomiarowych uzyskanych za pośrednictwem
badanego przyrządu, zwłaszcza jego oprogramowania, na
podstawie tego samego zestawu źródłowych danych
cyfrowych, wykorzystywanych w badanym przyrządzie
i przekazywanych
do
zewnętrznego
systemu
komputerowego, gdzie możliwa jest ich analiza statyczna
(offline). Jest to szczególnie istotne w ocenie
oprogramowania DSP, działającego w czasie rzeczywistym.
Możliwości prowadzenia takich analiz nie daje zastosowanie
oceny metrologicznej sprawdzanego przyrządu, polegającej
na porównaniu wyników pomiarów uzyskanych w
przyrządzie sprawdzanym i w przyrządzie wzorcowym
(kontrolnym). Brak jest na tej podstawie możliwości

śledzenia i oceny operacji realizowanych w algorytmach
cyfrowego przetwarzania danych w badanym przyrządzie.
Zastosowanie proponowanej metody weryfikacji
algorytmów pomiarowych nie rozwiązuje wszystkich
problemów wpływających na ograniczoną dokładność
wyników pomiarowych, ale pozwala na ocenę w trybie
offline sposobu przetwarzania danych w oprogramowaniu
wbudowanym DSP i identyfikację błędów w algorytmach
programowych, powodujących pogorszenie dokładności
przyrządu.
Badania są w trakcie realizacji, a ich wyniki zostaną
przedstawione w przyszłości.
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ASSESSMENT OF THE MEASUREMENT ALGORITHMS IN INSTRUMENT
FOR ESTIMATION OF THE ELECTRICAL POWER QUALITY
A lot of instruments for assessment of the electrical power quality have been developed. Each instrument supplier
guarantees that the product meets the applicable standards, and the uncertainty of the results of measurements does not
exceed the assumed levels. The accuracy of the measurement results depends on, among others, the quality of calibration of
the measurement channels as well as the accuracy of measuring algorithms built into the software of the instrument. The
paper presents the basic properties of the instrument "estimator/analyzer", as well as the methods applied in calibration of the
input circuits of measurement track and verification of the measurement algorithms. In addition to previously used methods
of verification of the measurement algorithms the proposal of another method of measurement algorithms verification is
discussed. Application of the proposed assessment method of measuring algorithms can not solve all the problems that affect
the limited accuracy of the measurement results, but it allows the off-line assessment of data processing in DSP algorithms
and identification the mistakes which decrease the accuracy of the instrument.
Keywords: estimation of electrical power quality, calibration of measurement channel, assessment of the measurement
algorithms.
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ALGORYTMY ZAMIANY ODCZYTÓW CZASOWYCH LICZNIKÓW ENERGII
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Streszczenie: Dla celów porównywania różnych metod odczytu
liczników EE, w których zdarzeniem generującym odczyt może być
upływ określonego czasu lub określona zmiana wartości mierzonej,
konieczne są koherentne zbiory danych (odczytów) uzyskane
w tym samym okresie dla tych samych zmian obciążeń w czasie.
Na ogół dla danych uzyskanych na rzeczywistych obiektach
dostępne są jedynie zbiory danych otrzymane metodą
periodycznych odczytów z ustalonym okresem. Dlatego też dla
celów porównywania metod odczytu liczników energii elektrycznej
powstaje konieczność wytworzenia zbiorów „wirtualnych” danych,
które powstałyby przy zastosowaniu alternatywnych metod odczytu
dla tych samych rzeczywistych obciążeń.
W artykule przedstawiono algorytmy generowania zbiorów danych
„wirtualnych” dla zdarzeniowych metod odczytu - co określoną
zmianę wartości mierzonej (ang. send-on-delta) oraz odczytu
z predykcją liniową - co określoną różnicę wartości mierzonej
w stosunku do przewidywanej. (ang. send-on-delta with-linearprediction),
będące
bazą
opracowanych
programów
komputerowych. Bazując na rzeczywistych, pobudzanych czasowo
danych pomiarowych zostały wytworzone zbiory „wirtualnych"
odczytów zdarzeniowych. Porównanie zbiorów periodycznych
odczytów rzeczywistych ze zbiorami „wirtualnych” odczytów
zdarzeniowych pozwala stwierdzić wielokrotne zmniejszenie liczby
odczytów w przypadku metod zdarzeniowych, zależne od
charakteru obciążenia (przebiegu zużycia energii w czasie).
Słowa kluczowe: periodyczny odczyt liczników, zdarzeniowy
odczyt liczników, predykcja liniowa, zużycie energii, automatyka
budynku, IoT.

1. WSTĘP
Dla celów porównywania różnych metod odczytu
liczników EE, w których zdarzeniem generującym odczyt
może być upływ określonego czasu lub określona zmiana
wartości mierzonej [1, 2, 3], konieczne są koherentne zbiory
danych (odczytów) uzyskane w tym samym okresie dla tych
samych zmian obciążeń w czasie. Na ogół dla dostępnych
danych uzyskanych na rzeczywistych obiektach taka
sytuacja nie występuje i dostępne są jedynie zbiory danych
otrzymane metodą periodycznych odczytów z ustalonym
okresem. Dlatego też dla celów porównywania metod
odczytu liczników EE powstaje konieczność wytworzenia
„wirtualnych” zbiorów danych, które powstałyby przy
zastosowaniu alternatywnych algorytmów odczytu dla tych
samych rzeczywistych obciążeń.
W artykule przedstawiono koncepcję i algorytmy dla
komputerowej realizacji konwersji zbioru czasowo
pobudzanych periodycznych odczytów liczników na zbiory

„wirtualnych” odczytów, które powstałyby przy stosowaniu
metod odczytu liczników z pobudzaniem zdarzeniowym.
Przedstawiono algorytmy dla uzyskania zbiorów danych
„wirtualnych” dla zdarzeniowej metody odczytu – co
określoną zmianę wartości mierzonej (ang. send-on-delta)
[4] oraz zdarzeniowych metod odczytu z predykcją liniową
[2] – co określoną różnicę wartości mierzonej w stosunku do
przewidywanej (ang. send-on-delta with-linear-prediction).
Odczyty metodami zdarzeniowymi pozwalają przeważnie na
znaczące zmniejszenie liczby odczytów licznika (i co za tym
idzie mniejszą zajętość kanału transmitującego dane
z licznika do systemu nadrzędnego) przy zachowaniu
zadanej różnicy między poprzednimi i aktualnym odczytem
wartości mierzonej.
Wygenerowanie zbiorów dla „wirtualnych” odczytów
metodami
zdarzeniowymi
umożliwia
wyznaczenie
podstawowych
parametrów
dotyczących
odczytów
uzyskanych z pomocą tych metod m. in. liczby odczytów,
minimalnego i maksymalnego czasu pomiędzy odczytami
itp. Bazując na rzeczywistych, pobudzanych czasowo
danych pomiarowych zostały wytworzone zbiory
„wirtualnych” odczytów zdarzeniowych dla metod
zdarzeniowych: send-on-delta i z predykcją liniową. Metody
zdarzeniowe pozwalają na wielokrotne zmniejszenie liczby
odczytów, a także poprawę innych parametrów, przy czym
zmiany te są zależne od charakteru obciążenia (przebiegu
zużycia energii w czasie).
2. METODY ODCZYTU LICZNIKÓW
Najczęściej stosowaną metodą zdalnego odczytu
liczników jest odczyt wyzwalany czasem. Stan licznika jest
odczytywany okresowo ze stałym, zadanym okresem czasu –
najczęściej od kilku do kilkudziesięciu minut zależnie od
wymaganej rozdzielczości czasowej pomiaru i możliwości
kanałów transmisji danych. W przypadku odczytu
okresowego po stronie odbioru danych utrudnione jest
oszacowanie aktualnego zużycia energii na podstawie
historii odczytów. W przypadku odbiorników niespokojnych
o dużej zmienności zużycia energii, różnica pomiędzy
ostatnim odczytem a aktualnym, rzeczywistym zużyciem
może być bardzo duża.
Na rysunku 1 przedstawiono hipotetyczny przebieg
zużycia energii i zaznaczono krzyżykami odczyty licznika
według metody czasowej z okresem ΔtTD.

Drugą grupę metod zdalnego odczytu stanowią metody
zdarzeniowe [3, 4]. Najprostszą metodą zdarzeniową jest
odczyt i przesłanie danych, gdy przyrost mierzonej wielkości
(energii elektrycznej, objętości gazu itp.) osiągnie określoną
wartość ΔEESD w stosunku do poprzedniego odczytu. Taka
metoda odczytu zwana jest send-on-delta. Metoda send-ondelta gwarantuje, że po stronie odbioru danych w dowolnym
czasie różnica pomiędzy faktycznym zużyciem energii
a ostatnim odczytem nie jest większa niż przyrost ΔEESD.
Wśród metod zdarzeniowych należy wymienić metody
predykcyjne [2]. Zasada ich działania polega na
przewidywaniu zużycia energii za pomocą matematycznej
funkcji predykcji. Najczęściej przyjmuje się funkcję
predykcji w postaci wielomianu n-tego stopnia.
Współczynniki tego wielomianu są obliczane na podstawie
kilku poprzednich odczytów licznika (tj. danych
historycznych zużycia) zależnie od stopnia wielomianu
przyjętego do predykcji. Kolejny odczyt licznika jest
przesyłany do systemu zbierania danych w momencie, gdy
przewidywane zużycie energii różni się od rzeczywistego o
zadaną wartość ±ΔEELP. Wtedy też obliczane są nowe
współczynniki wielomianu. Możliwość obliczenia po stronie
systemu zbierania danych, na podstawie przesłanych
odczytów, współczynników wielomianu predykcyjnego
stosowanego w liczniku energii pozwala przewidywać
bieżące zużycie energii z modułem odchyłki mniejszym niż
ΔEELP.

Rys. 1. Metody odczytu liczników dla takich samych wartości
przerostu ΔEESD i różnicy ΔEELP

W szczególnych przypadkach, jeżeli wielomian służący
do predykcji jest:

zerowego stopnia (funkcja stała), to metoda
predykcyjna jest równoważna metodzie odczytu sendon-delta,

pierwszego stopnia, to otrzymuje się metodę odczytu
z predykcją liniową (ang. linear prediction reading).
Na rysunku 1 zaznaczono kółkami odczyty licznika
metodą send-on-delta z przyrostem ΔEESD, natomiast
kwadratami – odczyty z predykcją liniową i maksymalną
różnicą między zużyciem rzeczywistym i przewidywanym
równą ΔEELP. Liniami przerywanymi EELPj(t) są zaznaczone
proste predykcji wyznaczone na podstawie kolejnym
odczytów.
3. PRZEKSZTAŁCENIA DANYCH Z ODCZYTÓW
CZASOWYCH
Przed wytworzeniem zbiorów „wirtualnych” odczytów
zdarzeniowych
dane
wejściowe
zostały
poddane
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odpowiednim przekształceniom mającym na celu
uzupełnienie brakujących danych oraz pozwalającym na
grupowanie danych z wybranych liczników w celu
wyznaczenia zużycia energii przez dany rodzaj odbiorów
(np. oświetlenie).
3.1. Format wejściowego zbioru danych pomiarowych
Wejściowe dane pomiarowe są dostępne w formie
pliku tekstowego. Każda linia opisuje pojedynczy odczyt
licznika i zawiera ciąg pól oddzielonych przecinkami.
Format jednej linii (jednego odczytu) jest następujący:
ID, YYYY-MM-DD hh:mm:ss, E[, Opt]
gdzie: ID – identyfikator licznika (liczba od 1 do 99),
YYYY-MM-DD – data odczytu, hh:mm:ss – godzina
odczytu, E – odczyt energii czynnej, Opt – pola
opcjonalne (np. energia bierna, prądy fazowe) zależne
od modelu licznika.
Do generowania zbiorów z wirtualnymi odczytami
zdarzeniowymi pola opcjonalne nie były wykorzystywane.
3.2. Wstępne przetwarzanie danych wejściowych
Przed wygenerowaniem zbiorów wirtualnych odczytów
zdarzeniowych dane wejściowe zostały przetworzone za
pomocą specjalnie opracowanych programów:

GetMeter, który pozwala wyekstrahować ze zbioru
wejściowego dane dotyczące licznika o zadanym
identyfikatorze.

Interpolate, który umożliwia uzupełnienie brakujących
odczytów z liczników powielając ostatni dostępny
odczyt albo wykorzystując interpolację liniową.

MergeMeters, który umożliwia scalanie (łączenie)
danych z kilku liczników w grupy. Operacja ta pozwala
na wyznaczanie zużycia energii przez grupę odbiorów
danego typu (np. komputerów, oświetlenia) zasilanych
z różnych, oddzielnie opomiarowanych gałęzi sieci.

GetFromTo, który pozwala wyodrębnić dane
pomiarowe z zadanego przedziału czasu.

Time2Event, który wytwarza zbiory wirtualnych
danych odczytów zdarzeniowych metodami send-ondelta i z predykcją liniową.
3.3. Algorytm generowania danych odczytywanych
zdarzeniowo metodą send-on-delta
Zasada konwersji danych uzyskanych metodą czasową
na dane zdarzeniowe polega na znalezieniu czasów,
w których następuje zrównanie energii, przy której jest
generowane zdarzenie odczytu z rzeczywistym zużyciem
energii otrzymanym z danych czasowych. Założono, że
zmiana energii pomiędzy kolejnymi odczytami czasowymi
jest liniowa. Przyjętą zasadę przekształcenia danych
czasowych na odczyty send-on-delta pokazano na rysunku 2.
Na rysunku 2 jest przedstawiony przebieg zużycia
energii uzyskany na podstawie odczytów czasowych
(oznaczonych krzyżykami) z zadanym okresem ΔtTD dla
dwóch kolejnych obiegów pętli algorytmu generowania
odczytów
zdarzeniowych
send-on-delta.
Odczyty
zdarzeniowe zaznaczone kółkami otrzymuje się w miejscach
przecięcia krzywej zużycia i kolejnych poziomów energii
EESD, przy których jest odczytywany licznik. Określenie
czasu odczytu zdarzeniowego tESD bazuje na interpolacji
liniowej pomiędzy dwoma czasowymi odczytami energii E1
i E0 w czasie t1 i t0.
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t ESD  t1 

E ESD  E1   t 0  t1 
E 0  E1

(1)

Wyniki obliczeń: czas tESD i stan licznika EESD jest
zapisywany do pliku wyjściowego outF (blok 7) i obliczany
jest kolejny poziom energii odczytu zdarzeniowego (blok 8).
Jeśli warunek w bloku 5 nie jest spełniony, to czas t0
i stan licznika E0 z ostatniego odczytu jest zapamiętywany w
zmiennych t1 i E1 (blok 9), aby w każdym obiegu pętli
dostępne były dane z dwóch kolejnych odczytów
czasowych.

Rys. 2. Zasada generowania odczytów wirtualnych
metodą send-on-delta

Na rysunku 3 jest przedstawiony algorytm
przetwarzania danych czasowych zużycia energii zapisanych
w pliku inF na dane zdarzeniowe zapisywane do pliku
tekstowego outF. Parametrem wejściowym algorytmu jest
zadany przyrost energii ΔEESD powodujący wygenerowanie
zdarzenia odczytu.

3.4. Algorytm generowania danych odczytywanych
zdarzeniowo metodą z predykcją liniową
Zasada konwersji zbioru danych otrzymanych
z odczytu czasowego licznika na dane odpowiadające
odczytowi z predykcją liniową polega na znalezieniu
czasów, w których rzeczywiste zużycie energii różni się od
przewidywanego o zadaną wartość ±ΔEELP. Zakłada się, że
pomiędzy kolejnymi odczytami czasowymi zużycie energii
zmienia się liniowo. Zasada konwersji jest przedstawiona na
rysunku 4.

Rys. 4. Zasada generowania odczytów wirtualnych
metodą z predykcją liniową

Obliczenie czasu tELP polega na znalezieniu czasu,
w którym moduł z różnicy pomiędzy przewidywanym
(EELP(t)) i rzeczywistym (ETD(t)) zużyciem energii jest
równy zadanej różnicy ΔEELP. Polega to na rozwiązaniu
równania (2):
Rys. 3. Algorytm generowania odczytów wirtualnych
metodą send-on-delta
Na początku (blok 1) z pliku inF są odczytywane dane
pierwszego pomiaru: czas t1 i stan licznika E1. Na podstawie
stanu licznika w bloku 2 jest obliczany początkowy poziom
energii EESD powodujący odczyt zdarzeniowy. Jest to
najmniejsza wartość większa od E1 podzielna przez ΔE.
Główną pętlę stanowią bloki 3, 4, 5 i 9, w których
następuje:

odczyt danych z kolejnego pomiaru czasowego t0 i E0,

sprawdzenie, czy bieżący poziom energii dla odczytu
zdarzeniowego EESD mieści się pomiędzy kolejnymi
odczytami czasowymi E0 i E1 (blok 5).
Jeśli warunek w bloku 5 jest spełniony, to wyliczany
jest czas odczytu zdarzeniowego tESD według zależności (1)
wykorzystującej interpolację liniową (blok 6).

E ELP t   ETD t   E ELP

(2)

gdzie: EELP(t) – funkcja liniowa przewidywanego zużycia
energii, wyznaczona na podstawie dwóch ostatnich
odczytów zdarzeniowych licznika, ETD(t) – funkcja
liniowa, która interpoluje rzeczywiste zużycie
energii, ΔEELP – różnica między przewidywanym
i rzeczywistym zużyciem energii.
Algorytm wyznaczania odczytów licznika z predykcją
liniową jest przedstawiony na rysunku 5. Bazuje on na
dwóch funkcjach liniowych, które określają przewidywane
zużycie energii w czasie (3) oraz interpolowane zużycie
energii pomiędzy dwoma rzeczywistymi odczytami (4).
E ELP t   k ELP t t 0 ELP   c ELP
ETD t   kTD t t 0TD   cTD
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gdzie: kELP, kTD – współczynniki kierunkowe, t0ELP, t0TD –
ofsety czasowe, cELP, cTD – stałe funkcji liniowych.
W bloku 1 (rys. 5) odczytywane są dane pierwszego
pomiaru ze zbioru InF: czas t0 i wartość odczytu E0.
Następnie (blok 2) inicjowane są parametry funkcji
predykcji kELP, t0ELP i cELP. Na początku funkcja predykcji
jest funkcją stałą EELP(t) = E0. Inicjowane są także zmienne
t1 i E1, które służą do przechowywania czasu i wartości
odczytu licznika z poprzedniego obiegu pętli algorytmu.
Główna pętla algorytmu składa się z bloków 3 – 12. Na
początku pętli głównej, po teście końca zbioru danych
(blok 3) odczytywane są kolejne wartości t0 i E0 (blok 4).
Warunek w bloku 5 sprawdza, czy w przedziale czasu (t1, t0]
pomiędzy poprzednim i aktualnym odczytem moduł różnicy
między przewidywanym i rzeczywistym zużyciem energii
jest równy ΔEELP. Ponieważ funkcja predykcji i funkcja
rzeczywistego zużycia energii w przedziale (t1, t0] są liniowe
i niemalejące, to wystarczy sprawdzić, czy jest spełniona
nierówność (5).
E ELP t 0   ETD t 0   E ELP

(5)

kTD 

E0  E1
, t 0TD  t1 , cTD  E1
t 0  t1

(6)

Bloki 7, 8a i 8b realizują algorytm rozwiązania
równania (2). Wymaga to rozpatrzenia jednego w dwóch
przypadków w zależności od znaku wyrażenia, z którego
obliczania jest wartość bezwzględna. Czas odczytu
zdarzeniowego tELP jest obliczany według (7). W zależności
od wyniku warunku w bloku 7 w wyrażeniu (7) są
przyjmowane odpowiednie znaki ‘+’ albo ‘–’.

t ELP 

E ELP  kTD t 0TD  k ELP t 0 ELP  c ELP  cTD 
 kTD  k ELP 

(7)

Następnie w bloku 9 jest obliczana wartość odczytu
EELP zgodnie z wyrażeniem (8)
E ELP  ETD t ELP   kTD t ELP  t 0TD   cTD

(8)

Obliczony czas tELP i wartość odczytu EELP są
zapisywane do zbioru wyjściowego (blok 10).
Na końcu pętli głównej obliczane są nowe parametry
wielomianu predykcji zgodnie z zależnościami (9) (blok 11).

k ELP 

E ELP  c ELP
, t0 ELP  t ELP , c ELP  E ELP (9)
t ELP  t0 ELP

Następnie do zmiennych t1 i E1 są podstawiane
aktualne odczyty czasu t0 i energii E0 (blok 12), tak aby
w każdym obiegu pętli były dostępne dwa kolejne odczyty.
4. WYNIKI BADAŃ ALGORYTMÓW
Opisane w 3. rozdziale algorytmy wykorzystano do
przetwarzania odczytów czasowych liczników energii
elektrycznej zainstalowanych w budynku biurowym. Dane
zostały zebrane w 2012 roku. Celem przetwarzania było
określenie liczby odczytów liczników gdyby wysyłały one
dane pomiarowe zgodnie z metodą odczytu send-on-delta
lub predykcji liniowej.
4.1. Wejściowe dane pomiarowe
Danymi wejściowymi były odczyty czasowe z 87
liczników energii elektrycznej zainstalowanych w budynku
biurowym. Okres odczytu wynosił 300 s. Z powodu
niemożliwości odczytu liczników w niektórych okresach
czasu zbiór danych obejmują około 9,75 mln odczytów
[4, 5, 6].

Rys. 5. Algorytm generowania odczytów wirtualnych
metodą z predykcją liniową

Jeżeli warunek (5) jest spełniony to w bloku 6 są
obliczane parametry funkcji interpolującej zużycie energii
(4) w przedziale czasu (t1, t0] zgodnie z wyrażeniami (6).
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Rys. 6. Przebiegi zużycia energii przez wybrane odbiory
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Na rysunku 6 przedstawiono przykładowo przebiegi
zużycia energii przez wybrane odbiory energii w okresie od
1 do 14 stycznia 2012 roku.
Do wyznaczenia wirtualnych odczytów zdarzeniowych
zostały wybrane dane zużycia energii przez odbiory
o różnym charakterze: centralę wentylacji i klimatyzacji
(CWK), agregat wody lodowej (AWL), podgrzewacz wody
użytkowej (bojler), komputery i oświetlenie zebrane
w okresie od 1 do 31 styczniu 2012 roku.
4.2. Wyniki
Wynikami przetwarzania odczytów czasowych są
zbiory z „wirtualnymi” odczytami zdarzeniowymi oraz
wyliczone dane statystyczne pozwalające porównać różne
strategie odczytu liczników. Danymi statystycznymi są:
liczba odczytów, minimalny, maksymalny oraz średni
przyrost zużycia energii pomiędzy odczytami, minimalny,
maksymalny oraz średni czas pomiędzy odczytami.
Tablica 1. Odczyt czasowy dla ΔtTD = 300 s (liczba próbek 8928)
Parametr
Średni przyrost
energii [Wh]
Liczba zerowych
przyrostów energii
Minimalny przyrost
energii1) [Wh]
Maks. przyrost
energii [Wh]
1)
Większy od 0.

AWL

Bojler
25

Oświetlenie
120

Komputery
186

8
8186

0

0

0

50

1

5

3

100

105

400

1161

Tablica 2. Odczyt zdarzeniowy metodą send-on-delta dla przyrostu
energii ΔEESD = 500 Wh
Parametr
Liczba próbek
Średni okres
odczytu [s]
Minimalny okres
odczytu [s]
Maks. okres
odczytu [s]

AWL

Bojler
447

Oświetlenie
2151

Komputery
3323

148
18218

6005

1246

806

2700

3510

444

129

325500

19595

15615

11812

Tablica 3. Odczyt zdarzeniowy metodą interpolacji liniowej dla
różnicy ΔEELP = 500 Wh
Parametr
Liczba próbek
Średni okres
odczytu [s]
Minimalny okres
odczytu [s]
Maksymalny okres
odczytu [s]
Średni przyrost
energii [Wh]
Minimalny przyrost
energii [Wh]
Maks. przyrost
energii [Wh]

AWL

Bojler
23

Oświetlenie
197

Komputery
414

84
29560

119552

13576

6475

2400

4635

1036

533

317152

349749

222457

219214

887

9912

5463

4021

0

19

19

88

4972

36004

71199

34333

W tablicach 1, 2 i 3 zestawiono dane statystyczne dla
wybranych odbiorów energii elektrycznej dla różnych metod
odczytu liczników w badanym okresie. Dla odczytów
zdarzeniowych przyjęto takie same wartości (500 Wh)
przyrostu ΔEESD i różnicy ΔEELP
5. WNIOSKI
Analizując dane zawarte w tablicach 1, 2 i 3 można
stwierdzić, że zdarzeniowe metody odczytu liczników
znacznie zmniejszają liczbę odczytów w porównaniu
z metodą czasową. W badanym okresie liczba odczytów
metodą send-on-delta zmniejsza się około 60 razy dla
agregatu wody lodowej (odbiór włączany na krótkie okresy
czasu), około 19 razy w przypadku bojlera i około 4 razy dla
oświetlenia. Bojler i oświetlenie są odbiorami stale
załączonymi pobierającymi w przybliżeniu stałą mocą.
Różnica w ilości odczytów wynika z różnej mocy bojlera
i całości oświetlenia. Dla komputerów jako odbiorów
pracujących ze zmienną mocą liczba odczytów zmniejsza się
2,7 razy. Metoda odczytu zdarzeniowego z predykcją
liniową pozwala zmniejszyć liczbę odczytów następująco:
agregat wody lodowej – 106 razy, bojler – 388 razy,
oświetlenie – 45 razy i komputery – 22 razy.
Osiągnięte za pomocą zdarzeniowych metod odczytu
zmniejszenie liczby odczytów powoduje znaczne
wydłużenie okresów pomiędzy kolejnymi odczytami (nawet
do 97 h tj. ponad 4 doby), co utrudnia bieżące
monitorowanie poprawności pracy licznika i kanału
komunikacyjnego. Rozwiązaniem tego problemu może być
modyfikacja algorytmu odczytu polegająca na generowaniu
dodatkowych odczytów wyzwalanych czasowo w przypadku
niewystępowania warunków odczytu zdarzeniowego przez
zadany okres czasu.
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ALGORITHMS FOR CONVERSION THE TIME-DRIVEN ENERGY METERS READINGS
TO VIRTUAL EVENT-DRIVEN READINGS
The readings of electricity meters may be triggered by the various events. The most often events used to trigger are: the
lapse of specified time or specified change of measured value. To compare a various method of the electricity meters reading,
the data sets of readings obtained in the same period of time and for the same loads are necessary. Mostly meter readings
from real objects or buildings are obtained by time triggered readings with fixed period. Therefore to compare various
methods of meters reading it is necessary to create data sets which would be obtained using other reading methods for the
same real loads. The paper presents computer algorithms to generate sets of "virtual" data for two event methods of reading:
(1) when the change of measured value reaches the preset value (send-on-delta method) and (2) when the difference between
actual and predicted value reaches the preset value. Based on time triggered data collected from real office building the sets
of "virtual" event readings were created. The comparison of time triggered and "virtual" event readings shows the significant
reduction in the number of event readings depending on the type of load.
Keywords: periodic meters reading, event-driven meters reading, linear prediction, energy consumption, building
automation, IoT.
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Streszczenie: Podstawowym surowcem energetycznym w Polsce
jest węgiel. W ostatnich latach podejmowano próby spalania
koloidalnych zawiesin pyłu węglowego w oleju napędowym lub
opałowym. Przy pomiarach przepływu takich zawiesin, może
dochodzić do wytrącania i zalegania w układach przesyłowych
osadów, co w efekcie może prowadzić do zaburzeń strumienia
przepływu. Wiarygodność pomiaru tego parametru, mogą zapewnić
kryzy segmentowe. W artykule zaprezentowano wyniki badań
przepływowych kryz segmentowych z przytarczowym punktowym
odbiorem ciśnienia różnicowego, przy niewielkich liczbach
Reynoldsa oraz symulacje numeryczne dla wybranej kryzy.
W badaniach jako medium wykorzystano wodę.
Słowa kluczowe: kryza
współczynnik przepływu.

segmentowa,

liczba

Reynoldsa,

1. WSTĘP
W wielu przypadkach występuje konieczność
nieprzerwanej kontroli parametrów przepływu cieczy
w instalacjach. Najczęstszym sposobem przeprowadzenia
takich czynności jest zastosowanie przepływomierzy
spiętrzających [1, 3, 5, 6]. Ma to miejsce zarówno w
warunkach laboratoryjnych, jak również przemysłowych.
Jednym ze sposobów zapewniających pomiar strumienia
płynu jest określenie różnicy ciśnienia na elemencie
spiętrzającym, którym mogą być na przykład kryzy
pomiarowe. Wśród nich można wyróżnić kryzy:
standardowe, mimośrodowe oraz segmentowe [4].
Szczególnie interesującym przypadkiem kryzy
normalnej jest kryza segmentowa [2, 7]. Jest ona coraz
częściej stosowana w przypadku pomiaru przepływu gazów
zapylonych, jak również cieczy zanieczyszczonych różnego
rodzaju czynnikami (np. zawiesinami). Zaletą kryzy
segmentowej jest fakt iż jej stosowanie prowadzi do
jednostronnego
przewężenia
przekroju
rurociągu
przepływowego. Zaleca się, aby otwór kryzy segmentowej
umiejscowiono w dolnej części zwężki, dzięki czemu unika
się tworzenia osadu w rurociągu przed zwężką. W związku
z tym taki układ pomiaru przepływu będzie odporny na
tworzenie się osadów. Natomiast wymagania dotyczące
sposobu wykonania takiej kryzy (np. wejściowy brzeg
kryzy, gładkość, grubość itp.) są takie same jak wymagania
dotyczące kryzy ISA [5]. Do obliczenia strumienia
przepływu stosuje się zależności takie same jak dla kryzy

znormalizowanej jednak należy znać wartość współczynnika
przepływu zależnego od wysokości wycinka koła otworu
zwężki jak i wymiar przewężenia.
2. PRZEPROWADZENIE POMIARÓW
Badania przeprowadzono na specjalnie zbudowanym
stanowisku badawczym w którym przepływ w instalacji
hydraulicznej wymuszano pompą wirową w obiegu
zamkniętym. Do pomiaru przepływającego strumienia wody
przez badane kryzy segmentowe (rys. 1) wykorzystano
przepływomierz elektromagnetyczny typu PROMAG
30AT15 o błędzie granicznym Δpv = 0,0092 dm³/s w
badanym zakresie pomiarowym. Powstające na kryzie
ciśnienie spiętrzenia różnicowego Δp mierzono w sposób
przytarczowy punktowy inteligentnym przetwornikiem
różnicy ciśnień typu APR-2000/ALW o zakresie
pomiarowym –0,5...7 kPa.

Rys. 1. Schemat badanej kryzy segmentowej

Badania przeprowadzono dla 5 kryz segmentowych,
różniących się parametrem h (rys. 1), a co za tym idzie
modułem kryzy – tabela 1.

Tabela 1. Parametry geometryczne badanych kryz segmentowych
Kryza segmentowa

h [mm]

m[-]

KS - 1

7,5

0,094

KS - 2

10,0

0,142

KS - 3

12,5

0,195

KS - 4

15,0

0,252

KS - 5

17,5

0,312

Badania doświadczalne kryz segmentowych w zakresie
małych liczb Reynoldsa (Re = 4000...10000) wykonano przy
przepływie wody w rurociągu o średnicy ø 50 mm przy
temperaturze t = 21ºC ± 1ºC.
Równanie charakterystyki badanych doświadczalnie
przepływomierzy spiętrzających zbudowanych w oparciu
o typoszereg kryz segmentowych opisano za pomocą
zależności (1):

q v = C *  Δp

(1)

gdzie:

p - różnica ciśnień przed i za zwężką w [Pa],

Rys. 3. Wyznaczone eksperymentalnie charakterystyki rozkładu
stałych przepływu C* = f (Re)

3. SYMULACJA NUMERYCZNA PRZEPŁYWU
Przeprowadzono również symulacje numeryczne
badanego procesu przepływowego dla modelu 3D k-ε,
wybranej kryzy segmentowej (KS – 2) [8, 9]. Do jej
realizacji wykorzystano program FLUENT [10], przyjmując
jako parametr wejściowy strumień masy qm przepływający
przez przebadaną kryzę segmentową.
Na rysunku 4 przedstawiono wyznaczony numerycznie
rozkład ciśnienia statycznego przy przepływie wody
(Re=10000) przez kryzę segmentową w przekroju osiowym
płaszczyźnie przekroju wzdłużnego.

C * - stała przepływu badanego przepływomierza

C

*



C m
1 m2

 

  D2
4



2





C - współczynnik przepływu,
m - moduł kryzy,
ε - współczynnik ekspansji (dla wody ε = 1),
D - średnica rurociągu [m],
ρ - gęstość medium [kg/m³].
Na rysunku 2 przedstawiono charakterystykę
wyznaczoną na podstawie uzyskanych wyników pomiarów
strumienia objętości qV = f (Re) dla badanych kryz
segmentowych.
0,4

Z porównania wyników: badań doświadczalnych
i przeprowadzonych symulacji, dla modelu 3D k-,

q v = 4E-05 Re + 9E-16
0,3

3

qv [dm /s]

Rys. 4. Rozkład ciśnienia statycznego dla modelu 3D k-
(dla kryzy segmentowej KS – 2 przy Re = 10 000)

KS - 1

0,2

oszacowano względny błąd symulacji  sym spiętrzenia
ciśnienia na badanej kryzie segmentowej, który opisano za
pomocą zależności (2):

KS - 2
KS - 3

sym =

KS - 4

0,1
3000

KS - 5

5000

7000

9000

Re [ - ]

11000

Rys. 2. Wyznaczona eksperymentalnie charakterystyka strumienia
objętości qv = f (Re)

Na rysunku 3 przedstawiono wyznaczone na podstawie
wyników badań charakterystyki stałych przepływu C*
badanych kryz segmentowych w zależności od liczby
Reynoldsa.
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p  psym
100%
p

(2)

gdzie:

p - różnica ciśnień przed i za kryzą (doświadczenie),
psym - różnica ciśnień przed i za kryzą (symulacja).

Przeprowadzono obliczenia błędu symulacji dla
przepływającego strumienia masy wody qm = 0,390 kg/s
przez układ pomiarowy kryzy segmentowej (KS – 2), błąd
ten nie przekracza 7,2 %.
Na rys. 5 przedstawiono wyznaczony numerycznie
rozkład pola prędkości przy przepływie wody (Re = 10000)
przez kryzę segmentową (KS – 2) w przekroju osiowym
w płaszczyźnie przekroju wzdłużnego.
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wyznaczania wartości wielkości charakteryzujących
przepływ w porównaniu z kosztownymi i czasochłonnymi
badaniami doświadczalnymi.
Planuje się wykonane dalszych badań na oleju
hydraulicznym jako medium, celem oszacowania dolnej
granicy liczby Re przy której wartość stałej przepływu C*
pozostanie niezmienna i stała dla szerszego przedziału liczby
Reynoldsa.
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Przeprowadzona symulacja numeryczna (  sym < 7,2 %) w
pełni potwierdza przydatność tego sposobu badań do

MEASUREMENT WITH SEGMENTAL ORIFICE OF FLOW MEDIUM FOR SMALL
REYNOLDS NUMBERS
In Poland coal is the main energy resource. As part of the conducted research attempts were made at using suspensoids
containing coal dust in gas oil and furnace oil. This leads to a reduction in NOx and SOx percentage without the need for
an expensive desulphurization and dust extraction installation. However, there is a need for using cheap but reliable systems
to measure the flow of the injected fuel. In real operating conditions various residues may often deposit in fuel transmission
systems, which in turn can lead to flow fluctuations. Reliable flow factor measurement requirements can be met by segmental
orifices. In the article, based on a research and measurement station, presented were the results of flow measurements with
segmental orifices with point reception of differential pressure for small Reynolds numbers as well as numerical simulations.
For the selected segmental orifice the flow factor characteristic in the function of the Reynolds number was calculated.
In the research, water was used as the medium; the next stage of the research will involve the realization of the proposed
solution with the use of hydraulic oil.
Keywords: segmental orifice, Reynolds number, flow factor.

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 49/2016

77

78

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 49/2016

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 49
XLVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów
MKM 2016
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 5-7 września 2016

JEDNOMIANOWY MODEL LICZBY NUSSELTA W POMIARZE ZMIENNEJ
TEMPERATURY METODĄ "W CIEMNO" PRZY NIESTACJONARNYCH PRZEPŁYWACH
Jerzy NABIELEC1, Paweł JAMRÓZ2
1.
2.

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
tel.: +48 12 617 27 11 e-mail: jena@agh.edu.pl
Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk
tel.: +48 12 637 62 00 e-mail: jamroz@img-pan.krakow.pl

Streszczenie: Pomiar zmiennej w czasie temperatury medium
poruszającego się ze zmienną prędkością obarczony jest istotnym
błędem dynamicznym. Jego źródłem są zależne od tej prędkości
właściwości dynamiczne toru pomiarowego określone przez
współczynnik dynamiki. Metoda "w ciemno" umożliwia
zidentyfikowanie jego chwilowych wartości i skorygowanie błędu
dynamicznego na drodze numerycznej. Zadanie to jest dobrze
postawione przy wykorzystaniu jednomianowej reprezentacji liczby
Nusselta, od której zależy chwilowa wartość tego współczynnika.
W artykule zaprezentowano podstawy teoretyczne metody
pomiarowej, wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnej
jej weryfikacji.
Słowa kluczowe: korekcja
temperatury,
niestacjonarny
pomiarowego, liczba Nusselta.

błędu dynamicznego, pomiar
model
dynamiki
systemu

1. WSTĘP
W trakcie pomiarów zmiennej w czasie temperatury
gazu przy jego niestacjonarnych przepływach właściwości
dynamiczne czujników o charakterze inercyjnym zmieniają
się równie szybko jak mierzona temperatura, ponieważ
zależą one od chwilowej wartości prędkości opływającego je
gazu. Odpowiedzi czujników zawierają istotną, chociaż
niepożądaną, składową w postaci błędu dynamicznego,
zależną od ich właściwości dynamicznych. Jedną z metod
eliminacji tego błędu z pomiarów jest użycie czujników
cieńszych o małej inercji. Obarczone jest to jednak ryzykiem
bardzo łatwego ich zniszczenia i dlatego nie jest wskazane
ich stosowanie. Z kolei zastosowanie czujników masywnych
odpornych na zniszczenie powoduje bardzo duże błędy
dynamiczne pomiaru. Istnieje możliwość przeprowadzenia
korekcji tego błędu na drodze obliczeniowej, ale do jej
realizacji wymagana jest znajomość chwilowych wartości
współczynnika dynamiki. Ponieważ chwilowe wartości tego
współczynnika zależą zarówno od chwilowej prędkości
gazu jak i jego składu chemicznego, nie powinny one być
wyznaczane w laboratorium i na stałe przypisywane do
czujnika. Chwilowe wartości tego współczynnika muszą być
wyznaczane w miejscu pracy czujnika z uwzględnieniem
chwilowych warunków jego pracy tj. prędkości
i właściwości fizycznych gazu. Z tego powodu dwutorowa
metoda ”w ciemno” [1, 2, 3] jest predestynowana do
zastosowania w takich przypadkach. Polega ona ta tym, że
dwa tory pomiarowe o różnych właściwościach

dynamicznych rejestrują ten sam zmienny w czasie sygnał.
Identyfikacja współczynników modelu ich dynamiki jest
przeprowadzana przy wykorzystaniu tylko mierzonego
sygnału. Jednakże, w przeciwieństwie do przypadków
opisywanych stacjonarnymi równaniami różniczkowymi, dla
takiego zadania nie istnieje jednoznaczne rozwiązania
zadania identyfikacji realizowanego w ramach tej metody,
przy zastosowaniu dotychczas wykorzystywanych procedur.
Realizacja metody „korekcji w ciemno” w warunkach
niestacjonarnych przepływów generuje źle postawione
zadanie identyfikacyjne, w którym liczba identyfikowanych
współczynników jest większa niż liczba niezależnych
równań. Zmniejszenie rozmiarów zadań identyfikacyjnych
oraz znalezienie ich jednoznacznych rozwiązań byłoby
możliwe do zrealizowania dzięki znalezieniu związków
pomiędzy współczynnikami określającymi dynamikę
czujników wykorzystywanych w metodzie korekcji.
Wstępne badania związane z tym zagadnieniem zostały
przedstawione w [4, 5, 6]
W kolejnych rozdziałach niniejszej publikacji
przestawiono szerzej metodę pomiarową, wybrane modele
dynamiki czujników temperatury oraz związki pomiędzy
nimi. Na bazie tych informacji zaproponowano procedurę
umożliwiająca rozwiązanie zadania identyfikacji oraz
przedstawiono wyniki eksperymentu laboratoryjnego.
2. METODA KOREKCJI „W CIEMNO”
2.1 Opis metody
Metoda korekcji „w ciemno”, zwana również metodą
dwuczujnikową w pierwotnej wersji została zaproponowana
jeszcze w 1936 r. [1]. Jednak ówczesna technika pomiarowa
oraz metody obliczeniowe nie pozwalały na pełne
wykorzystanie unikalnych właściwości tej metody.
Realizacja pomiaru przy wykorzystaniu metody "w ciemno"
możliwa była przy dodatkowym założeniu stanowiącym, że
oba tory mają charakter obiektów inercyjnych I-go rzędu
oraz ich stałe czasowe są proporcjonalnie od siebie zależne.
Współczynnik proporcjonalności musiał być znany "a priori"
i nie był wyznaczany podczas pomiaru. Niemniej jednak te
trudności techniczne nie ujmują niczego rewolucyjnemu
pomysłowi zbudowania systemu pomiarowego. Dopiero pod
koniec XX w. szybki rozwój cyfrowych metod pomiarowych
oraz techniki obliczeniowej pozwoliły na dalszy rozwój oraz

złagodzenie założeń proponowanej kilkadziesiąt lat
wcześniej metody "w ciemno" [7, 8, 9].
W zmodyfikowanej wersji w zastosowaniu do torów
pomiarowych o stałych w czasie właściwościach
dynamicznych i rzędzie wyższym niż I, metoda
"w ciemno" pozwala na przeprowadzenie identyfikacji
właściwości dynamicznych czujników nie w laboratorium,
ale w miejscu ich pracy z uwzględnieniem oddziaływania
rzeczywistych wpływów środowiska ich pracy. Identyfikacja
przeprowadzana jest przy wykorzystaniu tylko i wyłącznie
nieznanego mierzonego sygnału jako pobudzenia obiektów
dynamicznych. Aby uzyskać jednoznaczne rozwiązanie
zadania identyfikacji dla torów pomiarowych określanych
przez stałe w czasie współczynniki dynamiki niezbędne jest
spełnienie złagodzonych
założeń w odniesieniu do
pierwotnej wersji sprzed lat:
 system pomiarowy zawiera dwa niezależne tory
pomiarowe, opisywane przez równania różniczkowe
rzędu nawet wyższego niż I, mierzące ten sam zmienny
w czasie sygnał u(t),
 bieguny i zera transmitancji jednego z pary torów nie
występują w komplementarnym torze,
 znane są charakterystyki statyczne tych torów.
Dla systemu stacjonarnego wykazano [2], że jeżeli po
korekcji przebiegi wyjściowe obu torów uzyskują identyczne
wartości dla każdej chwili czasu, to tak uzyskane przebiegi
są identyczne z nieznanym sygnałem wejściowym u(t).
W zmodyfikowanej wersji rozszerza się zadanie
identyfikacji o wyznaczenie statycznego wzmocnienia
i offsetu jednego z torów w odniesieniu do drugiego.
W równoległych badaniach wykazano przydatność metody
"w ciemno" w zastosowaniu do systemów pomiarowych,
których właściwości dynamiczne określane są przy pomocy
modeli Hammerstein-Wiener'a po wcześniejszym określeniu
właściwości statycznych pary torów pomiarowych.
Właściwości korekcji „w ciemno” dają szansę na
uzyskanie wyniku pomiaru zmiennej temperatury gazu
przepływającego ze zmienną prędkością bez konieczności
uwzględniania wymienionych we wstępie wielkości
mających istotny wpływ na wartość chwilową zależnego od
czasu współczynnika dynamiki f(t), który w przypadkach
stacjonarnych określany jest jako stała czasowa
o odniesieniu do obiektu I-go rzędu.
System pomiarowy złożony z dwóch torów
o zmiennych w czasie właściwościach dynamicznych,
których wartości fluktuują wraz z zmianami wielkości na nie
oddziałujących, może zostać opisany za pomocą układu
niestacjonarnych równań różniczkowych I-go rzędu (1) wraz
z warunkami początkowymi x(t0) i p(t0). Funkcje f(t) oraz
g(t) spełniające warunki Dirichleta, takie, że f(t)  g(t) za
wyjątkiem przeliczalnej liczby wartości argumentu t,
określają właściwości dynamiczne pary torów pomiarowych.
Każde z tych równań można rozwiązać w sposób
jednoznaczny ze względu na odpowiedzi czujników x(t) i
p(t) dla znanego przebiegu w czasie mierzonego sygnału u(t)
oraz znanych f(t) i g(t).
f(t)x(t)  x(t)  u(t)  g(t)p(t)  p(t) , x(t0 ) , p(t0 )

(1)

Dwuczujnikowa metoda korekcji błędu dynamicznego
jest wciąż rozwijana i stosowana przez wiele zespołów
badaczy, między innymi: [10] [11], rozszerzających
możliwości jej zastosowania na coraz bardziej złożone
przypadki pomiarowe i badających samą metodę.
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2.2 Problem jednoznaczności rozwiązania zadania
identyfikacji w metodzie korekcji błędu
dynamicznego „w ciemno”
Wyznaczenie
przebiegu
u(t)
na
podstawie
zarejestrowanych przebiegów czasowych odpowiedzi x(t)
albo p(t) niezależnie dla każdego z torów, gdy znane są
również f(t) oraz g(t) nie stanowi problemu. Jednakże, gdy
nie są znane przebiegi czasowe funkcji f(t) i g(t) zadanie
odwrotne nie ma jednoznacznego rozwiązania. Mianowicie,
równanie (1) można również zapisać w następującej postaci
(2).
r(t)x(t)  x(t)  z(t)  h(t)p(t)  p(t) , x(t0 ), p(t0 )

(2)

Te same przebiegi odpowiedzi x(t) i p(t) można
również uzyskać dla par funkcji (r(t), h(t)) spełniających
zależność (3)
ale dla z(t)u(t).
r(t) 

h(t)p(t)  p(t)  x(t)
, dla x(t)  0
x(t)

(3)

W konsekwencji istnieje nieskończona liczba funkcji
z(t) oraz związanych z nią par (r(t), h(t)), które po
zastosowaniu do równania (1) w miejsce u(t), f(t) i g(t) dadzą
jako rozwiązanie te same przebiegi x(t) i p(t).
Przeprowadzone analizy jednoznaczności rozwiązania
pozwalają stwierdzić, że arbitralne przyjęcie modelu
matematycznego współczynnika dynamiki jednego z torów
pomiarowych
decydująco
wpływa
na
kształt
rekonstruowanego sygnału z(t), który nie pokrywa się
z poszukiwanym
u(t).
Nieokreślenie
modelu
matematycznego poszukiwanego współczynnika dynamiki
prowadzi do braku istnienia jednoznacznego rozwiązania.
Zatem bez wykorzystania dodatkowego związku pomiędzy
identyfikowanymi, a zmiennymi w czasie, współczynnikami
określającymi właściwości dynamiczne torów pomiarowych
nie można uzyskać rozwiązania zadania ich identyfikacji
i rekonstrukcji mierzonego sygnału.
Takie związki można uzyskać analizując fizyczny opis
pracy czujników w otaczającym je środowisku.
W szczególnym przypadku przy zastosowaniu pary
czujników do pomiaru zmiennej w czasie temperatury gazu
przepływającego również ze zmienną w czasie prędkością
można przyjąć, że wspólną wielkością wiążącą ten proces
w obu czujnikach jest właśnie ta prędkość v(t). Warunkiem
poprawnego działania metody
pomiarowej jest takie
usytuowanie czujników, aby opływające je medium miało
taką samą prędkość w ich otoczeniu .
3. WŁAŚCIWOŚCI PRZETWORNIKÓW
TEMPERATURY
3.1. Modele przetworników temperatury
Tradycyjnie rozważany jest przypadek czujnika
temperatury zrealizowanego jako termoelement lub
przetwornik termorezystancyjny i traktowanego jako
jednorodna bryła bez płaszcza osłonowego tak jak to
przedstawiono na rysunku 1.
Czujnik umieszczony jest w strudze gazu
przepływającego ze stałą prędkością. Przekształcenie
równania bilansu ciepła [12] prowadzi do utworzenia
równania różniczkowego (4) odpowiadającego klasycznemu
obiektowi inercyjnemu I-go rzędu.
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Rys. 1. Termorezystor włóknowy oraz termoelement

Współczynnik  (5) tego równania, tradycyjnie
nazywany „stałą czasową” określa właściwości dynamiczne
czujnika. Zależy od wielkości związanych z geometrią
czujnika,
jego
właściwościami
fizycznymi
oraz
właściwościami medium opływającego czujnik, takimi jak
np. prędkość przepływającej strugi gazu, jego ciepło
właściwe.
Θ

dx(t)
 x(t)  u(t), x(t0 )
dt

(4)

[13] wykazują, że główny wpływ na wartość współczynnika
dynamiki posiada zmienna prędkość gazu. Wpływ zmian
innych parametrów przepływu związanych ze zmianami
temperatury czy ciśnienia na współczynnik dynamiki jest
znikomy i w praktyce może być pominięty (w założonym
zakresie ich zmian). Takie podejście wymusza
wprowadzenie w miejsce stałego współczynnika 
zależności czasowych dla współczynnika dynamiki czujnika
oznaczanego dalej jako f(t), zależnego od prędkości będącej
funkcją czasu.
Uwzględniając zależność na współczynnik  (6), oraz
wymiary geometryczne czujników, dla przypadku
zmiennego przepływu współczynnik dynamiki f(t) można
zapisać zgodnie z wzorem (9) dla spoiny termoelementu
w kształcie kuli oraz (10) dla termorezystora w kształcie
walca, gdzie d -średnica [6] .

gdzie:
x(t) – temperatura czujnika temperatury,
x(t0) –warunek początkowy,
u(t) – temperatura medium opływającego czujnik,
 – współczynnik dynamiki czujnika, stała czasowa.

Θ

ρ  c V
α A

(5)

gdzie:

 – gęstość materiału czujnika,
c – ciepło właściwe materiału czujnika,
V – objętość czujnika,
 - współczynnik przejmowania ciepła,
A – powierzchnia wymiany ciepła.
Wartość współczynnika  jest wprost proporcjonalna
do jego pojemności cieplnej oraz odwrotnie proporcjonalna
do zdolności przyjmowania ciepła określonych przez iloczyn
powierzchni czujnika i współczynnika przejmowania ciepła
. Określany jest on w oparciu o liczbę Nusselta zgodnie
z zależnością
(6).
Dla
rozważanych
przepływów
wymuszonych burzliwych oraz laminarnych liczba Nusselta
jest funkcją liczb Reynoldsa (7) oraz Prandtla (8).

αd
λa
ρ vd
Re  a
μa
Nu 

Pr 

ca  μa
λa

(6)
(7)

(8)

ρcd 2
6  Nu(t)  λa

(9)

f(t) 

ρcd 2
4  Nu(t)  λa

(10)

Tabela 1 przedstawia wyznaczone eksperymentalnie
zależności na liczbę Nusselta w zależności od przyjętej
geometrii czujnika. Do tych zależności wprowadzono liczbę
Prandtla zgodnie z zależnością (8).
Tabela 1 Liczba Nu dla prostopadłego opływu walca lub kuli
Autor
równania
Davis [14]
walec
Hsu [15]
kula
Sideman
[16] kula

Przedział
stosowalności

Postać liczby Nu

0.1 <Re <200

0.96·Re0.43·Pr0.3

Re ≤ 2 · 105

0.921·(Re·Pr)0.5

Re ≤ 2 · 105

1.13·(Re·Pr)0.5

Zależności zaproponowane przez Davis’a, Hsu,
Sideman’a odpowiadają powszechnie opisywanej postaci
podstawowego równania (11) określającego Nu przy
przepływie wymuszonym, burzliwym. Równanie to
sprowadza do jednej postaci ogólnej, jako jednomianu ze
względu na prędkość medium, określającej wszystkie
podobne przypadki wnikania ciepła bez względu na
właściwości medium oraz kształt przekroju przepływu.
Sprecyzowanie związku opisującego liczbę Nu dla różnych
kształtów sprowadza się jedynie do eksperymentalnego
wyznaczenia stałych a, b oraz ψ.

gdzie:

Nu  ψ  Re a  Pr b

a – gęstość medium opływającego czujnik,

μa – lepkość dynamiczna medium opływającego czujnik,
d – wymiar charakterystyczny czujnika np. średnica,
v – prędkość medium,
ca – ciepło właściwe medium,
λa – współczynnik przewodzenia ciepła medium
(przewodność cieplna).
Powyższy opis jest poprawny dla analizy procesów
w stanach stacjonarnych, gdy współczynniki modelu są
niezmienne w czasie. Analizując przypadki niestacjonarne
należy wziąć pod uwagę wpływ zmian parametrów modelu
czujnika wraz ze zmieniającymi się warunkami
pomiarowymi. Dotychczasowe wyniki badań symulacyjnych
dla określonych parametrów przepływów niestacjonarnych

f(t) 

(11)

Tak określone właściwości dynamiczne czujników
temperatury mogą posłużyć do wyznaczenia zależności
między współczynnikami dynamicznymi dwóch czujników
wykorzystywanych w dwuczujnikowej metodzie korekcji
błędu dynamicznego.
3.2. Teoretyczne zależności między współczynnikami
dynamiki f(t) i g(t) pary czujników temperatury
Jeżeli gaz opływa oba czujniki z taką samą prędkością
v(t), to może ona stanowić zmienną, która przy
wykorzystaniu (9) lub (10) umożliwi utworzenie niezależnej
od czasu algebraicznej zależności wiążącej współczynniki
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dynamiki pary czujników. Dokładny opis procedury
wyznaczania związku został zamieszczony w [6].
W przypadku zastosowania czujników o tym samym modelu
wymiany ciepła rozwiązanie układu równań określających
współczynniki dynamiki pary czujników, o tych samych
kształtach, ze względu na tą samą prędkość v(t)
opływającego ich gazu prowadzi do zapisania zależności
(12),
(12)
g (t )  Cf (t )
gdzie współczynnik C określony jest przez (13).

 g  c g  d g1,5
C
 f  c f  d 1f,5

(13)

Dolne indeksy "f" i "g" wskazują na to, z którym
współczynnikiem dynamiki związany jest dany parametr,
czyli ciepło właściwe i gęstość materiału , z którego
wykonany jest czujnik.
Należy podkreślić, że w jednym torze czujnik może
być o kształcie walca a drugi kuli. Dla takiego wariantu
liczba C powinna być zmodyfikowana o czynnik 3/2 lub 2/3
w zależności od oznaczenia współczynników dynamiki tych
czujników jako f(t) lub g(t).
Bezwymiarowy dodatni współczynnik C związany jest
z ilorazem pojemności cieplnych obu czujników, a przez to
określa stosunek ich inercji podczas procesu wymiany
ciepła. Stała C zależy tylko i wyłącznie od parametrów
czujników i nie zależy od rodzaju gazu. Nie będzie więc
zależeć od właściwości fizycznych gazu i system pomiarowy
nie będzie wrażliwy na zmianę składu chemicznego
przepływającego medium. Dla określonej pary czujników
parametr C jest stały w założonych granicach zmian
parametrów przepływu. Stała ta nie zależy od prędkości
gazu.
Dla postaci liczby Nu zaproponowanej przez Davis’a,
Hsu lub Sideman’a oraz uwzględniając zastosowanie dwóch
czujników o tej samej gęstości i cieple właściwym materiału,
stałą C można zapisać zgodnie ze wzorem (14).

C

dg

1, 5

df

1, 5

(14)

Przy takich założeniach, właściwości dynamiczne
czujników zależeć będą jedynie od stosunku ich wymiarów
geometrycznych.
4. ROZWIĄZANIE PROBLEMU
NIEJEDNOZNACZNOŚCI IDENTYFIKACJI
4.1 Wyznaczanie wartości współczynników funkcji
wiążącej dynamikę dwóch czujników
Po uwzględnieniu (12) zależność (1) przyjmuje postać
(15). W zależności (1) pomija się sygnał u(t) związany
z rzeczywistymi chwilowymi wartościami mierzonej
temperatury jako jeszcze nieznaną funkcję. Korzysta się
tylko z prawej i lewej strony zależności (1) w celu
wyznaczenia zmiennych w czasie współczynników
dynamiki.

f(t)x(t)  x(t)  Cf(t)p(t)  p(t)

(15)

W tym równaniu nie zapisano jawnie związanych z nim
warunków początkowych, ponieważ zmienne x(t) i p(t) są
mierzone i rejestrowane w całym przedziale czasu
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obserwacji procesu. Równocześnie wyznaczane są przebiegi
czasowe ich pochodnych. Zadanie identyfikacji istotnie
zmniejsza swój rozmiar do wyznaczenia przebiegu
czasowego jednego współczynnika przyjętego modelu
dynamiki, czyli f(t) oraz liczbowej stałej C zamiast
identyfikowania zależnej od czasu pary współczynników
funkcyjnych f(t) i g(t).
Analizując równanie dynamiki systemu (15),
wykorzystywane w procesie identyfikacji, można zauważyć,
że dla chwil czasu oznaczonych jako t= może wystąpić
przecinanie się zarejestrowanych odpowiedzi czujników
x(t=)=p(t=) i wtedy ta zależność przyjmie postać (16).
f(t)x(t)  Cf(t)p (t)

dla t= t=

(16)

W tym przypadku stała C przyjmuje wartość (17).
C

x(t )
g(t )

p(t )
f(t )

(17)

Aby wyznaczyć poszukiwaną wartość stałej C należy
określić chwile czasu t=, dla których zarejestrowane
odpowiedzi x(t) i p(t) uzyskują identyczną wartość.
Następnie, dla tych chwil czasu wyznaczyć pochodne
zarejestrowanych odpowiedzi i wyliczyć ich iloraz.
W dalszym postępowaniu należy sprawdzić, czy we
wszystkich punktach przecięć odpowiedzi wyliczona stała
C przyjmuje te same wartości.
Analiza teoretyczna wykazuje, że punkty wspólne
przebiegów x(t) oraz p(t) nigdy nie występują w ich
ekstremach czyli ich pochodne nie zerują się dla tych chwil
czasu. Zatem ułamek (19) jest zawsze określony.
4.2 Badania eksperymentalne
W celu zweryfikowania przedstawionego algorytmu
wyznaczania wartości współczynnika C wykonano badania
eksperymentalne polegające na rejestrowaniu temperatury
niestacjonarnego w zakresie prędkości i temperatury
przepływu generowanego na stanowisku laboratoryjnym
szerzej opisanym w [17]. Temperatura była rejestrowana
przez dwa czujniki termorezystancyjne o różnych
właściwościach
dynamicznych.
Czynne
elementy
pomiarowe stanowiły nieosłonięte włókna wolframowe
o średnicach odpowiednio: 20 µm - rejestracja sygnału x(t)
oraz 31 µm - rejestracja sygnału p(t). W badaniach
przedstawionych
w
[15]
wartość
współczynnika
C wyznaczona dla tych czujników z użyciem czujnika
referencyjnego mieściła się w granicach 2,1÷2,3, natomiast
w wyniku badań modelowych z uwzględnieniem
właściwości fizycznych materiałów, z których czujniki
zostały wykonane wyliczono wartość C na poziomie 2,04.
Zastosowanie
jako
czujnika
referencyjnego
ekstremalnie cienkiego drutu wolframowego o średnicy
5 µm, ryzykując jego szybkie zniszczenie, nie rozwiązało
problemu uzyskania pomiaru zmiennej w czasie temperatury
bez błędu dynamicznego. W zarejestrowanych jednocześnie
przebiegach odpowiedzi identyfikowanych czujników toru
wstępnie przyjmowanego za referencyjny nie wykryto nigdy
sytuacji, w której odpowiedź toru referencyjnego
przechodziłaby przez ekstrema sygnałów uzyskiwanych z
identyfikowanych torów. Taki wynik obserwacji wskazuje
na to, że tor pomiarowy uznawany jako referencyjny nie był
wolny od błędu dynamicznego. Tak zrealizowany pomiar
pozwolił jedynie na precyzyjniejsze określenie spodziewanej
wartości współczynnika C.
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Temperatura oC

W trakcie wykonywania tych eksperymentów
zgromadzono dużą ilość danych pomiarowych, między
innymi sygnały odpowiedzi czujników x(t) oraz p(t) na
zmienną temperaturę. Na rysunku 2 a) przedstawiono
przykład takiej odpowiedzi dynamicznej oraz różnicę tych
sygnałów w postaci x(t)-p(t) (rysunek 2 b).
W zarejestrowanym przykładowym przebiegu zachodzą
cztery chwile czasu t=, w których x(t)=p(t). Zostały one
zaznaczone na wykresie znacznikami w postaci okręgów.
x(t)
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5. WNIOSKI
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badaniom eksperymentalnym i modelowym. W jednym
przypadku zanotowano znaczne odchylenie od tej wartości.
Dla chwili czasowej 0,088 s wyznaczona wartość
współczynnika C wynosi 1,53. Dokładniejsza analiza danych
wykazuje, że dla tego przypadku w sygnale ilorazu
pochodnych występuje lokalne ekstremum zaburzające
monotoniczność tej funkcji w szerszym oknie czasowym.
Szczegół ten jest widoczny na rysunku 2. Ten przypadek
może zostać ujawniony przez porównanie uzyskanych
rezultatów wyznaczenia wartości C w odniesieniu do
sąsiednich chwil czasu zrównania się zarejestrowanych
wartości sygnałów x(t) i p(t). Powinien zostać on odrzucony
jako błąd gruby. W pozostałych przypadkach, w których
uzyskane wyniki pokrywają się z wcześniejszymi badaniami
nie występuje podobne zjawisko.
Należy podkreślić, że wyznaczone wartości
współczynnika proporcjonalności C uzyskane zarówno dla
dodatnich jaki i ujemnych pochodnych zarejestrowanych
sygnałów x(t) i p(t) przyjmują zbliżone wartości. Potwierdza
to słuszność hipotezy o przyjęciu jednomianowego, ze
względu na zmienną w czasie prędkość gazu, modelu liczby
Nusselta przy określaniu zależnego od niej również
zależnego od czasu współczynnika określającego
właściwości dynamiczne czujnika temperatury.

2
0

Rys. 2. Zarejestrowane sygnały temperatury, ich różnica oraz
wyliczone ich pochodne i wartość współczynnika C

Dodatkowo wyznaczono również pochodne sygnałów
x(t) oraz p(t). Ich wartości przedstawiono na rysunku 2 c).
Na rysunku 2 d) zamieszczono chwilowe wartości ilorazu
pochodnych w postaci x’(t)/p’(t). Sygnał ilorazu posiada
szereg nieokreśloności w chwilach dla których wartość p’(t),
występująca w mianowniku zbliża się do zera. Dla reszty
przedziałów czasowych jej wartość oscyluje w zakresie
0,75 ÷ 3.
Zgodnie z algorytmem przedstawionym w punkcie 4.1
iloraz wartości pochodnych sygnałów odpowiedzi czujników
x’(t) oraz p’(t) dla chwil czasu t= stanowi wartość
współczynnika C. Wartości współczynnika C wyznaczone
dla tych próbek przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2 Wartości współczynnika C
Kolejne czasy t= [s]
0,010
0,088
0,168
0,244

Wartość współczynnika C
2,20
1,53
2,10
2,01

Wartości współczynnika C w 3 przypadkach utrzymują
się na poziomie 2,1 ±0,1, co odpowiada wcześniejszym

W
wyniku
przeprowadzonych
badań
eksperymentalnych uzyskano potwierdzenie tezy, że
możliwe jest uzyskanie jednoznacznego rozwiązania
zagadnienia dwuczujnikowej korekcji błędu dynamicznego
bazując jedynie na sygnale mierzonym przez dwa czujniki
o właściwościach dynamicznych niewystarczających do
dokładnego
odwzorowania
zmienności
sygnału
stanowiącego wymuszenie. Przedstawiona metoda nie
powoduje konieczności wcześniejszego laboratoryjnego
wzorcowania właściwości dynamicznych takich czujników,
które prowadzi do wyznaczenia zależności f(g(t)) przy
ustalonych prędkościach przepływu medium. Proponowana
metoda nie wymaga też pomiaru prędkości gazu.
Jednocześnie jawne wyznaczenie f(t) i g(t) może pozwolić
na pośrednie zmierzenie zmiennej w czasie prędkości v(t)
medium opływającego czujniki.
W rejestrowanych sygnałach mogą występować
zakłócenia stanów dynamicznych powodujące, że określanie
takich właściwości obarczone jest dużym błędem. Dlatego
też w algorytmach wyznaczających zależności między
właściwościami
dynamicznymi
należy
wprowadzać
sekwencje kontrolujące poprawność uzyskiwanych danych.
Procedura taka jest możliwa do zrealizowania
w zastosowaniu do pomiarów sygnałów okresowych.
W świetle uzyskanych wyników należy podkreślić, że
stanowią one istotną klamrę spinającą podstawy metody
"w ciemno" z najnowszymi rozważaniami analitycznymi
i eksperymentalnymi odnoszącymi się do jej rozszerzenia.
Zarówno w pierwotnej wersji metody jak i w najnowszych
jej
modyfikacjach
występuje
stały
współczynnik
proporcjonalności pomiędzy parametrami określającymi
właściwości dynamiczne pary torów pomiarowych. W wersji
podstawowej metody "w ciemno" [1] ten współczynnik
proporcjonalności musiał być określany "a priori".
W najnowszych wersjach metody "w ciemno" współczynnik
proporcjonalności jest wyznaczany w miejscu i w trakcie
pracy systemu pomiarowego, przy wykorzystaniu
nieznanego mierzonego sygnału, jako jedynego pobudzenia
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procesu identyfikacji. Istotną modyfikacją podstawowej
wersji metody "w ciemno" jest identyfikacja nie pary stałych
czasowych opisujących dynamiczne właściwości torów
pomiarowych, lecz zależnych od czasu
wartości
współczynników dynamiki opisujących zależne od czasu
właściwości dynamiczne pary torów.
Istotnym wyzwaniem, w odniesieniu do dalszego
rozwoju metody "w ciemno", jest zaproponowanie
procedury, która umożliwi identyfikację również
właściwości statycznych pary torów pomiarowych
w miejscu i w trakcie ich pracy. Zwiastunem takiego
rozszerzenia metody jest [18].
W
kolejnych
badaniach
należy
rozszerzyć
proponowaną metodę na przypadki, w których liczba
Nusselta jest określana bardziej złożonymi zależnościami
niż (11). Jednocześnie istotne może być rozszerzenie modelu
opisującego proces wymiany ciepła pomiędzy opływającym
go medium o zjawiska transportu ciepła przez wsporniki
czujnika oraz przyłącza elektryczne. W konsekwencji należy
zweryfikować, na ile uproszczony model (4) opisujący
dynamikę wymiany ciepła pomiędzy medium opływającym
czujnik a czujnikiem, opisuje to zjawisko w sposób
akceptowalny. Również niezbędne jest oszacowanie mocy
cieplnej wydzielanej w czujniku przez przepływający prąd
oraz jak to ciepło wpływa na właściwości pomiarowe
czujnika.
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MONOMIAL MODEL OF NUSSELT NUMBER IN CASE OF TIME-VARYING
TEMPERATURE MEASUREMENTS WITH THE “BLIND” CORRECTION METHOD
Measurement result of time-varying temperature of the medium moving at a variable velocity is encumbered with a
significant dynamic error. The main reason of that error are the dynamic properties of the measurement channel described by
the dynamic coefficient. The “blind” correction method gives a possibility of identifying the instantaneous values of this
factor and numerically correcting the dynamic error. This task is well defined when the monomial Nusselt number is used in
a dynamic coefficient model. The article presents the theoretical basis of the measurement method, the simulation results and
experimental verification.
Keywords: dynamic error correction method, temperature measurement, non-stationary model of measurement system,
Nusselt number.
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Streszczenie: Efektywne zarządzanie energią w budynkach
to kluczowy element inteligentnych sieci elektroenergetycznych
z koncepcją zarządzania popytem na energię (Demand Side
Management). Znajomość wartości poziomu popytu jest istotna
z punktu widzenia organizacji aktywnych systemów zarządzania
energią w budynkach. Systemy automatyzacji i sterowania
budynkami (BACS) mogą dostarczać i gromadzić informacje
o pobieranej mocy i energii przez odbiorniki, wraz z możliwością
ich dynamicznego sterowania. W artykule zaproponowano różne
algorytmy wyznaczania poziomu popytu, z wykorzystaniem
mechanizmów harmonogramowania lub obsługi zdarzeń,
charakterystycznych dla systemów BACS. Funkcjonowanie
algorytmów poddano weryfikacji doświadczalnej. Przeprowadzono
również analizę opracowanych algorytmów pod kątem ich
możliwości aplikacyjnych, wskazując ich wady i zalety.
Słowa kluczowe: systemy zarządzania energią; aktywne systemy
zarządzania popytem; demand response, automatyka budynkowa.

1. WSTĘP
Budynki są jednym z najbardziej energochłonnych
sektorów gospodarki. Dotyczy to różnych rodzajów energii
pochłanianych w czasie ich budowy i eksploatacji, w tym
w szczególności energii elektrycznej. Zużycie energii
w budynkach stanowi ok. 40% ogólnego zużycia zasobów
energetycznych na świecie, w tym nawet do 65% globalnego
zużycia energii elektrycznej [1]. Dlatego konieczne jest
stosowanie różnorodnych technik inżynierskich, w celu
ograniczenia konsumpcji energii w tym sektorze, jak
również poprawy ogólnego wskaźnika efektywności
energetycznej budynków i ich infrastruktury. W
nowobudowanych oraz modernizowanych obiektach,
instalowane są systemy automatyki budynkowej BACS (ang.
Building Automation and Control Systems), pozwalające na
sprawne i zdalne sterowanie oraz monitoring elementów
infrastruktury budynkowej w tzw. inteligentnych budynkach.
Coraz częściej w ramach systemów BACS integrowane są
systemy zdalnego opomiarowania mediów (ang. Smart
Metering), w tym energii elektrycznej. W oparciu o
narzędzia obu tych platform, wdrażane są coraz
powszechniej systemy zarządzania energią w budynkach
BEMS (ang. Building Energy Management Systems), o
różnych poziomach zaawansowania funkcjonalnego. W
systemach BEMS integrowane są różne rodzaje czujników,
dostarczając informacje o stanie i parametrach pracy

urządzeń infrastruktury budynkowej [2]. Czujniki te, wraz
z miernikami i urządzeniami wykonawczymi, mogą być
zintegrowane w sieci wymiany danych na poziomie
obiektowym, jako element systemów zarządzania
budynkami BMS (ang. Building Management Systems),
odpowiadających za utrzymanie komfortu oraz poziomu
bezpieczeństwa [3]. W ten sposób funkcje systemów BACS
realizowane na poziomie obiektowym mogą być
zintegrowane z innymi funkcjami BEMS i BMS, pozwalając
na efektywne monitorowanie zużycia energii, wraz
z aktywnym sterowaniem odbiorników energii elektrycznej
i coraz częściej przyłączanych do sieci elektrycznych
w budynkach odnawialnych źródeł energii (OZE). Nowym
trendem w tym obszarze jest organizacja mechanizmów
aktywnego zarządzania popytem na energię elektryczną
w budynkach (ang. Demand Side Management - DSM). Do
ich realizacji konieczne jest dostarczenie, gromadzenie
i analizowanie bardzo wielu parametrów, dotyczących pracy
odbiorników i źródeł energii w budynku, poboru mocy,
zużycia energii, ale również np. aktywności użytkowników
takiego budynku, ich przyzwyczajeń, zachowań itp. Dane te
mogą być zbierane w zależności od przyjętych dla danego
obiektu harmonogramów czasowych pracy urządzeń
i podsystemów, taryf energetycznych, zmian parametrów
zewnętrznych, nieprzewidzianych zdarzeń i aktywności
użytkowników [1], [3], [4]. Stąd konieczność wprowadzenia
w ramach platform systemowych BACS i BEMS
mechanizmów wyzwalanych czasowo i zdarzeniowo.
Pierwsze z nich działają w oparciu o ustalone
harmonogramy czasowe, predefiniowane tryby pracy itp. W
mechanizmach
wyzwalanych
zdarzeniowo,
funkcje
sterowania realizowane są po identyfikacji określonych
zdarzeń wewnętrznych bądź zewnętrznych [5].
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania
tych mechanizmów w organizacji aktywnego DSM w
ramach systemu BEMS, wraz z nowym podejściem do
wyznaczania aktualnego poziomu popytu na energię
elektryczną. Systemy BACS mogą dostarczyć danych o
zdarzeniach w budynku, które pozwalają na śledzenie
parametrów pracy urządzeń i zużywanej przez nie energii,
jak również monitorowanie profili użytkowych, zachowań
użytkowników, ich przyzwyczajeń itp. [6]. Tego typu
informacje dają możliwość dokładniejszego i skutecznego
przewidywania poziomu zapotrzebowania na energię

elektryczną w budynku. Kluczowym elementem procedur
wyznaczania popytu jest dobór okresów uśredniania (okien
czasowych) w analizie gromadzonych danych, wraz z
mechanizmem ich wyzwalania w zależności od różnych
czynników lub zdarzeń [4], [7], [8]. W artykule
zaproponowano dwa podejścia organizacyjne dla tego typu
mechanizmów, wraz z wynikami weryfikującymi ich
funkcjonowanie.
2. SYSTEMY DYNAMICZNEGO ZARZĄDZANIA
ENERGIĄ
Współczesne systemy BEMS, w szczególności
bazujące na elementach systemów BACS, dysponują
narzędziami umożliwiającymi organizację zaawansowanych
strategii zarządzania energią w budynkach, zarówno w
obszarze wytwarzania, jak i jej konsumpcji [3], [9], [10].
Nowym paradygmatem wyznaczającym trend rozwoju
systemów BACS jest technologia Internetu Rzeczy (ang.
Internet of Things – IoT), w aplikacjach budynkowych
pojawiająca się też pod nazwą BIoT (ang. Building IoT)
[11]. Umożliwia ona bezpośrednią wymianę danych
pomiędzy węzłami sieci BACS z wykorzystaniem protokołu
IP, co z kolei pozwala na jeszcze ściślejszą ich integrację i
implementację nowych funkcji systemowych BACS i BEMS
[3]. Kluczowym elementem tych systemów są tzw.
inteligentne liczniki energii, dostarczające informacji nie
tylko o zużyciu energii elektrycznej, ale również o innych
parametrach pracy urządzeń odbiorczych i zmianach
poziomu zapotrzebowania na energię, skorelowanych z
danymi na temat aktywności użytkowników, zmian
parametrów użytkowych pomieszczeń (np. temperatura,
poziom oświetlenia) oraz danych z systemu zasilającego
(informacje od dostawcy energii, sygnały zmiany taryf itp.).
Wielu ekspertów wskazuje na konieczność zmiany koncepcji
organizacyjnej współczesnych systemów BEMS, w
szczególności w obszarze dynamicznego reagowania na
zmiany parametrów pracy urządzeń oraz funkcjonowania
systemów
zasilających
współpracujących
z OZE [12]. Stąd konieczność wypracowania i wdrożenia
w BEMS wspomnianych we wstępie mechanizmów
aktywnego DSM, z usługami umożlwiającymi reakcję strony
popytowej (ang. Demand-Response – DR) [13].
2.1. Aktywne zarzadzanie popytem na energię
elektryczną
Mechanizmy DSM przedstawiane są w literaturze [14]
jako zbiór różnych narzędzi, działań i technologii
ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej
urządzeń po stronie odbiorczej w sieciach Smart Grid.
Implementacji mechanizmów aktywnego DSM w budynkach
przyświecają dwa podstawowe cele [4], [14]:
 redukcja zużycia energii elektrycznej i poprawa
efektywności energetycznej budynków, poprzez
aktywne sterowanie odbiornikami i podsystemami
infrastruktury
budynkowej,
w
zależności
od
rzeczywistego
i prognozowanego poziomu popytu na energię,
 dopasowanie aktualnego poziomu mocy generowanej
przez OZE i dostępnej z sieci zasilającej, do
rzeczywistego zapotrzebowania na energię, poprzez
aktywne sterowanie odbiornikami zależnie od
zmiennych parametrów i czynników – obecność osób,
harmonogramy czasowe, informacje z sieci zasilającej
(taryfa, żądanie ograniczenia poboru mocy).
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Działania te są istotne z punktu widzenia dążenia do
zrównoważenia systemu energetycznego i ograniczenia
poborów szczytowych mocy w systemie zasilającym
budynki. Uwzględnienie sygnałów i danych z różnych
podsystemów i urządzeń infrastruktury budynkowej,
wymaga przygotowania strategii działania aktywnych
systemów DSM tak, by mogły one adaptować się na bieżąco
do zmian poziomu popytu na energię oraz zmiennych
warunków funkcjonowania sieci zasilającej. Taka
elastyczność może być osiągnięta dzięki pełnej integracji
z sieciami rozproszonymi BACS. Wykorzystanie funkcji
i sieci BACS ma kluczowe znaczenie w organizacji
efektywnie działających platform aktywnego zarządzania
energią i popytem na energię elektryczną. Inteligentne
i aktywne platformy systemowe BEMS i DSM są bardzo
ważnym elementem ogólnej strategii zarządzania popytem
na energię w systemie elektroenergetycznym [15]. Ma to
szczególne znaczenie przy wdrażaniu w systemach sieci
Smart Grid programów zarządzania popytem DSM, poprzez
uelastycznienie doboru obciążeń w systemie i dążenie do
przesunięcia znaczących poborów mocy poza godziny tzw.
szczytu poboru mocy w ciągu doby. Czynnikami
stymulującymi takie działania są korzystne dla odbiorców
taryfy energetyczne, akcje promocyjne, interakcja z
użytkownikami budynków ze strony dostawców energii
(DR) itp. [16], [17].
Ważnym elementem wdrożenia mechanizmów
aktywnego DSM w budynkach wyposażonych w systemy
automatyki BACS jest obsługa zdarzeń, jako zmiennych lub
losowych parametrów czy sygnałów pojawiających się
w sieci monitoringu i sterowania, zależnie od różnych
czynników wykrywanych np. przez czujniki zintegrowane
w ramach BACS [18]. Umożliwia to organizację
zróżnicowanych funkcjonalnie scenariuszy monitoringu
i sterowania urządzeń infrastruktury budynkowej, w celu
dokładniejszego
ustalenia
poziomu
rzeczywistego
zapotrzebowania na energię elektryczną. Różne czujniki
zintegrowane w systemach BACS, w przypadku wykrycia
zdarzenia (np. obecność osób, zmiana temperatury, zmiana
poziomu oświetlenia itp.) wysyłają dane w postaci
zmiennych sieciowych, które mogą być wykorzystane do
wyzwolenia określonych akcji lub scenariuszy sterowania
urządzeniami wykonawczymi [19].
3. AKTYWNY SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
ELEKTRYCZNĄ Z WYZNACZENIEM POZIOMU
POPYTU NA ENERGIĘ
W celu przedstawienia możliwości funkcjonalnych
aktywnego DSM realizowanego w oparciu o system
automatyki budynkowej BACS, autorzy opracowali
koncepcję
implementacyjną
modułu
pomiarowego
i sterującego do zarządzania energią w ramach BEMS [3].
W implementacji wykorzystano platformę systemową
przemysłowego Internetu Rzeczy (ang. Industrial Internet of
Things – IzoT), wprowadzoną przez firmę Echelon Corp.
jako kolejną generację standardu automatyki budynkowej
LonWorks. Specyfikacja platformy IzoT obejmuje
mikrokontrolery, zbiory plików tzw. stosy programowe,
protokół
komunikacji,
interfejsy
aplikacji
(API)
i oprogramowanie integracyjne. Interoperacyjność węzłów
sieciowych zapewniają profile funkcjonalne, zgodne ze
specyfikacją wspomnianego standardu LonWorks [3], [18],
[20]. W [3] autorzy przedstawili wstępną koncepcję
uniwersalnego licznika energii ULE, wraz ze zintegrowaną
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funkcją rejestratora danych, która została zaimplementowana
na mikrokomputerze Raspberry Pi. W szczególności
zaproponowano i opracowano elementy interfejsu
logicznego dla ULE, w postaci dwóch bloków
funkcjonalnych, z zestawami odpowiednich zmiennych
sieciowych (ang. Network Variables - NV), nastaw
konfiguracyjnych (ang. Configuration Properties - CP).
3.1 Wyznaczanie poziomu popytu w systemach
aktywnego zarządzania energią elektryczną
Najważniejszą informacją w systemach aktywnego
zarządzania popytem na energię elektryczną jest poziom
popytu na energię, ustalony dla konkretnych grup
odbiorników lub dla całego budynku. Zaproponowana przez
autorów w ramach wspomnianego interfejsu logicznego
wyjściowa zmienna sieciowa nvoDemand zawiera
wyznaczoną na podstawie danych pomiarowych wartość
popytu, która może być wykorzystana w mechanizmach
aktywnego DSM oraz w procesach decyzyjnych
automatycznego sterowania odbiornikami połączonymi
funkcjonalnie z modułem ULE [3].
Na potrzeby usług DR w ramach aktywnego DSM,
wartość dla zmiennej nvoDemand może być wyznaczona
z wykorzystaniem kliku różnych algorytmów obliczeń,
uwzględniających zmiany parametrów i w budynku
(obecność osób, zmiany parametrów pracy urządzeń itp.).
Wyznaczone wartości popytu na energię, w różnych
okresach doby mogą mieć wartość ustaloną lub też zmieniać
się znacząco i gwałtownie. Dlatego, z punktu widzenia
poprawności procesu sterowania, istotne jest szybkie
i dokładne wyznaczanie wartości zmiennej nvoDemand.
Autorzy zaproponowali klika wariantów algorytmów
obliczeniowych, które podzielono na dwie grupy:
(i) wyzwalane czasowo (harmonogram czasowy)
i (ii) wyzwalane zdarzeniowo. W grupie pierwszej znalazły
się algorytmy funkcjonujące wg następujących założeń:
 TB1 – wartość zmiennej nvoDemand jest obliczana dla
kolejnych, stykających się ze sobą okien czasowych
o stałej szerokości, ustalanej przez zmienną nviTimeSet
[3], [21]. Ponieważ wartości popytu na energię
obliczane dla kolejnych okien czasowych mogą różnić
się
między
sobą,
w
algorytmie
obliczeń
zaimplementowano procedurę średniej ważonej,
podobnie jak w [22], [23]
 TB2 – wartość zmiennej nvoDemand jest obliczana dla
kolejnych okien czasowych o stałej szerokości, ustalanej
przez zmienną nviTimeSet, jednak okna te są oknami
przesuwnymi (ang. Sliding Windows – SW) [24].
Mechanizm ten powoduje, że okna czasowe mogą na
siebie w różnym stopniu zachodzić, wpływa na wartości
obliczanego popytu na energię. Podobnie jak
w poprzednim algorytmie, do obliczeń wartości
nvoDemand zaimplementowano również procedurę
średniej ważonej.
W grupie drugiej zaproponowano również dwa
podejścia do organizacji procedur obliczeniowych:
 EB1 – Procedura obliczania wartości dla zmiennej
nvoDemand uruchamiana jest tylko przy sygnale
obecności z czujników zintegrowanych w systemie
BACS. Jeżeli obecność nie jest stwierdzona, obliczana
wartość popytu na energię wynosi zero. W tym
algorytmie obliczeń również zaimplementowano
procedurę średniej ważonej. Szerokość okien czasowych
odpowiada okresom czasu z aktywnym sygnałem
obecności (okna różnej szerokości), a okna czasowe nie

zachodzą na siebie. W obliczeniach nowej wartości
nvoDemand może być uwzględniana ostatnia,
zapamiętana wartość popytu na energię. Jednak,
ponieważ możliwe są długie okresy bez sygnału
obecności, zaimplementowano procedurę, wg której
nowa wartość nvoDemand może być obliczana
z uwzględnieniem danych historycznych (ostatnia
wartość nvoDemand różna od zera) lub bez nich.
Uzależnione jest to od stosunku okresu czasu bez
obecności do ostatniego okresu z obecnością.
 EB2 – Podobnie jak poprzednio, procedura obliczania
wartości dla zmiennej nvoDemand uruchamiana jest
tylko przy sygnale obecności z czujników
zintegrowanych w systemie BACS. W obliczeniach
uwzględniane są tylko nowe wartości popytu na energię,
bez żadnych danych historycznych. Podobnie jak
w algorytmie EB1 okna czasowe nie zachodzą na siebie
i mogą mieć różną szerokość, zależnie od aktywności
sygnału obecności. W tym algorytmie obliczeń również
zaimplementowano procedurę średniej ważonej.
Ostatnie z zaproponowanych podejść to połączenie
w jednym algorytmie mechanizmów wykorzystanych
zarówno w algorytmach czasowych jak i zdarzeniowych:
 MIX – Procedura obliczania wartości dla zmiennej
nvoDemand uruchamiana jest tylko przy sygnale
obecności z czujników zintegrowanych w systemie
BACS. Jednakże, szerokość okien czasowych jest stała
i
ustalana przez
zmienną
nviTimeSet
[3].
Zaimplementowano tu również mechanizm okien
przesuwnych, ale krok przesunięcia między oknami ma
wartość stałą i wyzwalany jest sygnałem obecności.
Dlatego możliwe jest zachodzenie okien czasowych na
siebie przy obliczaniu wartości nvoDemand.
4. IMPLEMENTACJA I WYNIKI
Wspomniane algorytmy wyznaczania wartości popytu
na energię elektryczną opracowano i zaimplementowano
w środowisku MATLAB, wykorzystywanym w symulacjach
i przetwarzaniu danych pomiarowych. Warto podkreślić, że
w symulacjach obliczeń wykorzystano dane pomiarowe
zmierzone dla rzeczywistego obiektu laboratorium systemów
automatyki budynkowej AutBudNet, zlokalizowanego na
AGH w Krakowie [25]. Dane te zawierają informację
o poborze mocy w pomieszczeniu laboratorium, logowane
w okresach 5 minutowych oraz o obecności osób,
z odpowiednich czujników zintegrowanych w ramach
systemu BACS.
4.1 Symulacje i eksperymenty
Na rysunku 1 pokazano wyniki obliczeń wartości
nvoDemand
dla
kilku
wybranych
algorytmów
obliczeniowych. Dla grupy algorytmów wyzwalanych
czasowo (TB), zamieszczono trzy różne zbiory wyników.
W pierwszym z nich TB1 15 wartość zmiennej nvoDemand
jest wyznaczana na podstawie wartości popytu obliczanych
dla okien czasowych 15 minutowych. Dla kolejnych dwóch
TB2 15 SW 10 oraz TB2 15 SW 5, w obliczeniach
nvoDemand uwzględniony jest mechanizm przesuwnych
okien czasowych (SW), z krokiem przesunięcia odpowiednio
na poziomie 10 i 5 minut. Długość okna czasowego bez
zmian – 15 minut. W algorytmach zaimplementowano
mechanizm średniej ważonej. Gdy wartość popytu na
energię dla nowego, pojedynczego okna 15 minutowego jest
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dostępna (Dw), wartość dla zmiennej nvoDemand (
obliczana wg zależności:
∗

∗

) jest

wartość nvoDemand (
zależności:

) jest tym razem liczona według
∗

∗ 1

∗ 1

(2)

(1)
Dx – wartość popytu dla okna czasowego x,
fx – współczynnik wagi dla wartości Dx
w mechanizmie średniej ważonej.
To podejście do organizacji obliczeń autorzy nazwali
strategią konserwatywnej ważonej (SKW). Na podstawie
informacji zawartych w [22], w symulacjach testowano
różne schematy doboru wag; ostatecznie wybrano
współczynniki wagowe na poziomie: fw = 20% oraz
fw 1 = 30%.
Na rysunku 1 pokazano również wyniki dla dwóch
algorytmów wyzwalanych zdarzeniowo (EB). Wartość
nvoDemand jest tu wyznaczana na podstawie wartości
popytu obliczanych dla okien czasowych różnych
szerokości, zależnie od sygnału obecności, odpowiadającego
aktywności użytkowników pomieszczenia. Ostatni z
wykresów na rysunku 1 (prawy dolny róg) pokazuje wyniki
obliczeń nvoDemand uzyskane dla algorytmu mieszanego
MIX,
z mechanizmem okien przesuwnych o stałej długości 15
minut i krokiem przesunięcia 5 minut. Kolejne, przesunięte
okna czasowe są wyzwalane tylko przy aktywnym sygnale
obecności z BACS. W algorytmach tych uwzględniono
SKW.
Z kolei na rysunku 2 zaprezentowano wyniki obliczeń
wartości nvoDemand dla algorytmów wyzwalanych
czasowo i zdarzeniowo oraz mieszanego, przy założeniach
identycznych jak opisane dla algorytmów z rysunku 1.
Jednakże przy wyznaczaniu wartości nvoDemand
zaimplementowano inny schemat doboru współczynników
wagowych w algorytmie średniej ważonej, nazwany przez
autorów strategią agresywnej ważonej (SAW). Zatem
gdzie:

Podobnie jak poprzednio, po symulacjach, do
prezentacji wyników wybrano współczynnik wagowy na
poziomie fw = 60% [22].
4.2 Analiza wyników badań
W pierwszej kolejności przeanalizowano algorytmy
wyzwalane czasowo – TB. W punktach 1 zaznaczonych na
rysunkach 1 i 2, widoczne krótkotrwałe zmiany poziomu
poboru mocy, praktycznie nie przenoszą się na zmianę
wartości zmiennej nvoDemand. Poprawę dokładności
przyniosło wprowadzenie mechanizmu przesuwnych okien
czasowych (SW), szczególnie dla krótszych, 5 minutowych
kroków przesunięcia okien (SW 5). Uwzględnienie SW
przyczynia się ogólnie do podniesienia dokładności obliczeń
wartości zmiennej nvoDemand i lepszego odwzorowania
rzeczywistego poziomu poboru mocy (patrz: porównanie
punktów 2 i 3 na wykresach TB1 15 i TB2 15 SW 5 na
rysunku 1). Jeszcze lepsze odwzorowanie widoczne jest
w punkcie 1 na wykresach z rysunku 2, dla algorytmów
uwzględniających SAW. Tutaj nawet bardzo krótkotrwałe
zmiany poboru mocy oddziałują na wartość obliczanego
popytu na energię.
W kolejnym etapie przenalizowano algorytmy
wyzwalane zdarzeniowo – EB oraz algorytm mieszany MIX. W przeciwieństwie do TB, podejście zdarzeniowe EB
zapewnia bardzo dobre wykrywanie krótkotrwałych zmian
poziomu poboru mocy (patrz: punkty 4 na rysunkach 1 i 2).
Jednakże, dla podejścia EB1, zarówno dla algorytmów ze
średnią ważoną SAW jak i SKW, dynamika odpowiedzi
wartości zmiennej nvoDemand nie jest wystarczająca
w przypadku bardzo szybkich i znaczących co do wartości
zmian poboru mocy. Dla podejścia EB2 dynamika ulega
poprawie i wartość nvoDemand lepiej odpowiada zmianom
poziomu poboru mocy, szczególnie dla algorytmu z SAW.

Rys. 1. Moc i wyznaczona wartość popytu na energię dla wybranych algorytmów wyzwalanych czasowo i zdarzeniowo,
z uwzględnieniem strategii konserwatywnej ważonej (SKW)
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Rys. 2. Moc i wyznaczona wartość popytu na energię dla wybranych algorytmów wyzwalanych czasowo i zdarzeniowo,
z uwzględnieniem strategii agresywnej ważonej (SAW)

W punktach 5 i 5’ na rysunku 2 można zaobserwować,
że podejście MIX z SAW oferuje bardzo podobną dynamikę
zmian nvoDemand jak EB2, z jeszcze szybszą reakcją na
zmiany poboru mocy. Warto podkreślić, że dla dłuższych
okresów, w których utrzymuje się stały poziom poboru
mocy, podejście MIX oferuje dokładniejszą odpowiedź w
wartości zmiennej nvoDemand, ale dla krótszych okresów,
dokładność podejścia MIX plasuje się pomiędzy osiągami
podejść EB2 i EB1 (patrz: punkt 5’ na rysunku 2).
W porównaniu algorytmów TB i EB bardzo
widocznym zjawiskiem jest wystąpienie spadku wartości
zmiennej nvoDemand w punktach 6 na rysunkach 1 i 2,
zarówno dla algorytmów z SAW jak i SKW. To skutek
uzależnienia algorytmu obliczeniowego od sygnału
obecności z BACS. Pokazuje to jak ważne jest poprawne,
przemślane skorelowanie sygnałów wyzwalających od
zdarzeń (np. obecność) z danymi o poborze mocy.
W sytuacji kiedy np. sygnał o obecności zanika, ale dane
o poziomie poboru mocy nie mają wartości zerowej
(włączone odbiorniki), wartość zmiennej nvoDemand wciąż
powinna być obliczana. Ponadto, wprowadzenie w
algorytmie średniej ważonej SKW oraz podejścia typu MIX
przyczynia się do ograniczenia wspomnianych spadków
wartości zmiennej nvoDemand.
4. PODSUMOWANIE
W artykule przedstawiono koncepcję implementacji
mechanizmów aktywnego DSM z usługami DR w ramach
systemów BEMS. Zaproponowano kilka wariantów
algorytmów wyznaczania poziomu popytu na energię, które
zostały
dopasowane
do
interfejsu
logicznego
opracowywanego przez autorów modułu licznika ULE.
Algorytmy przetestowano, z użyciem rzeczywistych danych
pomiarowych, z uwzględnieniem efektywności i dokładności
ich działania przy zastosowaniu wyzwalania czasowego
i zdarzeniowego.
Każdy z zaproponowanych i zweryfikowanych
algorytmów wyznaczania poziomu popytu na energię ma
swoje zalety i wady, które predysponują go do

wykorzystania w różnych aplikacjach. Dlatego, kluczowym
elementem decydującym o efektywności funkcjonowania
mechanizmu aktywnego DSM jest wybór właściwego
algorytmu, dopasowanego do profilu użytkowego danego
obiektu.
W dalszych pracach badawczo-rozwojowych modułu
licznika ULE oraz algorytmów wyznaczania poziomu
popytu na energię elektryczną, szczególna uwaga
poświęcona zostanie poprawie ich dokładności oraz
weryfikacji poprawności działania w pomieszczeniach
budynkowych o zróżnicowanych profilach poboru mocy
i zużycia energii elektrycznej.
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ENERGY DEMAND CALCULATION
IN ACTIVE BUILDING ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS
Buildings with implemented Building Energy Management Systems (BEMS) are crucial part of smart grids with
demand-response mechanism. Mostly the BEMS are based on Building Automation and Control Systems (BACS). Devices,
controllers and meters integrated in the BACS could be used to provide data about energy consumption, instantaneous power
and actively control loads in buildings. An energy demand value is essential for the BEMS with an active demand side
management (DSM). Different approaches to calculate the energy demand value have been introduced in this paper. Various
algorithms with time-driven and event-driven calculation mechanism have been proposed. They have been implemented and
experiment with real data has been performed to verify this implementation. Results of experiment have been analysed and
discussed, taking into account the accuracy and speed of computing the energy demand value. The algorithms proposed in
the paper have been developed according the LonWorks – open, international building automation standard, providing full
interoperability with other devices integrated in the BACS. They are ready to use in an Internet of Things networks as well.
Keywords: building energy management systems; active demand side management; event-driven builidng automation.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono przesłanki i efekty
modernizacji Laboratorium Podstaw Pomiarów na Wydziale
Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Zastosowanie licznych nowatorskich rozwiązań składających się na
kompleksową modernizację spowodowało zdecydowana poprawę
jego oceny przez studentów – bez obniżania poziomu nauczania.
Słowa kluczowe: podstawy pomiarów, laboratorium, aparatura
pomiarowa

1. WPROWADZENIE
Przez długie lata przedmiot Podstawy Pomiarów
realizowany na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych
Politechniki
Warszawskiej
budził
powszechne przerażenie wśród studentów I roku. Studenci
uważali go za nieatrakcyjny, a jednocześnie trudny do
zaliczenia. Swoje opinie wyrażali w ankietach, które
permanentnie były bardzo krytyczne. Powodowało to zakusy
ograniczenia wymiaru godzinowego przedmiotu, padały też
propozycje jego likwidacji.
2. STAN DOTYCHCZASOWY
Przez kilkanaście ostatnich lat laboratorium było
częścią przedmiotu Podstawy Pomiarów na kierunkach:
Elektronika i Telekomunikacja oraz w ramach przedmiotu
Metrologia na kierunku Inżynieria Biomedyczna, a także na
studiach anglojęzycznych w ramach przedmiotu Electrical
and Computer Engineering Laboratory. Dwa ćwiczenia były
też realizowane na kierunku Informatyka w ramach
przedmiotu Podstawy Elektroniki.
Podstawowy program laboratorium obejmował
realizację 7 ćwiczeń w wymiarze 4-godzinnym. Te
7 ćwiczeń było pogrupowanych w 3 bloki: dwa obejmujące
po 2 ćwiczenia i jeden obejmujący 4 ćwiczenia, z których
studenci wykonywali 3.
Tytuły ćwiczeń były następujące:
1. Podstawowa aparatura pomiarowa. Cz. I.
Oscyloskop,
2. Podstawowa aparatura pomiarowa. Cz. II.
Multimetry cyfrowe i źródła sygnałów,
3. Pomiary napięć stałych,
4. Pomiary częstotliwości i czasu,
5. Pomiary parametrów napięć zmiennych,
6. Pomiary rezystancji,
7. Pomiary parametrów kondensatorów,

8. Pomiary parametrów cewek indukcyjnych.
Oprócz tego studenci przed każdą serią ćwiczeń mogli
skorzystać z tzw. konwersatoriów, na których istniała
możliwość zapoznania się z aparaturą pomiarową
i sposobem wykonywania eksperymentów.
Mimo podejmowanych przez ówczesne Kierownictwo
różnych działań mających na celu poprawienie wizerunku
Laboratorium, nie udało się w tym zakresie uzyskać
znaczącej poprawy.
Sytuacji nie ułatwiał też stan (i związana z tym
awaryjność) aparatury pochodzącej nawet z lat 70-tych XX
wieku.
3. BUDOWA NOWYCH SKRZYDEŁ – SZANSĄ DLA
LABORATORIUM PODSTAW POMIARÓW
Szczęśliwym zrządzeniem losu na Wydziale EiTI
rozpoczęła się rozbudowa gmachu pod kątem zwiększenia
i unowocześnienia
bazy
laboratoryjnej
Wydziału.
Obejmowała ona dobudowanie 2 nowych skrzydeł i tym
samym powiększenie powierzchni użytkowanej przez
Wydział o ok. 20%. Środki finansowe (w dużej części
unijne) były przeznaczone również na wyposażenie
laboratorium, w tym w znacznym stopniu na zakupy
aparaturowe.
4. ZESPÓŁ DS. MODERNIZACJI LABORATORIUM
W 2012 r. zostałem powołany na funkcję kierownika
laboratorium „w budowie”. Moim zadaniem była
modernizacja laboratorium, a głównym oczekiwaniem
w stosunku do mojej osoby była poprawa jego wizerunku.
Na początku zidentyfikowałem problemy leżące
u podstaw niekorzystnej opinii o laboratorium:
 stary awaryjny sprzęt,
 słabe przygotowanie studentów ze szkoły średniej.
W efekcie – słabe przygotowanie do zajęć,
 brak jednolitości wymagań – deficyt poczucia
bezpieczeństwa u studentów,
 problemy personalne dotyczące prowadzących.
5.

PODJĘTE DZIAŁANIA

Jak widać, problemy były zarówno natury
subiektywnej jak i obiektywnej. Rozwiązanie pierwszego
z problemów wydawało się stosunkowo najprostsze mając

na
uwadze
możliwość
sfinansowania
zakupów
aparaturowych z funduszy przeznaczonych na realizację
projektu rozbudowy gmachu.
Kluczowe było jednak rozwiązanie pozostałych
problemów, a w szczególności znalezienie odpowiedzi na
zasadnicze pytanie:
Jak bez obniżania poziomu nauczania uczynić
laboratorium bardziej przyjaznym studentom?
Uznałem, że jedyną drogą do osiągnięcia postawionego
celu jest kompleksowa modernizacja obejmująca wszystkie
aspekty jego funkcjonowania:
 programowy,
 organizacyjny,
 aparaturowy,
 personalny,
 informatyczny.
Do realizacji wyznaczonych celów powołałem Zespół,
który z czasem rozrósł się do 10 osób. Spotykaliśmy się
przez dwa lata prawie co tydzień.
Oprócz spraw programowych i organizacyjnych, wiele
uwagi poświęcaliśmy sprawom formalnym, terminologii,
poprawności zapisów wyników pomiarów i obliczeń,
rachunkowi błędów.
6. ZMODERNIZOWANE LABORATORIUM
6.1. Program laboratorium
Nowy program laboratorium obejmował 10 ćwiczeń 3godzinnych:
1. Ćwiczenie wstępne,
2. Pomiary napięć i prądów stałych,
3. Oscyloskop cyfrowy I,
4. Oscyloskop cyfrowy II,
5. Pomiary rezystancji,
6. Pomiary parametrów i charakterystyk obiektów,
7. Pomiary napięć przemiennych, przetworniki
wartości średniej,
8. Pomiary napięć zmiennych, przetworniki
wartości szczytowej,
9. Pomiary czasu, częstotliwości i przesunięcia
fazowego,
10. Pomiary pojemności.
Przyjęto, że pierwsze ćwiczenie będzie nieoceniane;
będzie pozwalało na stosunkowo płynne wejście studentów
w pracę laboratoryjną.
6.2. Instrukcje do ćwiczeń
Do każdego ćwiczenia opracowano kilkustronicową
instrukcję zawierającą opis teoretyczny niezbędny do
przygotowania się do ćwiczenia, opis modułów
pomiarowych wykorzystywanych w danym ćwiczeniu
a także szczegółowe zdefiniowanie zadań do wykonania
przez studentów. Na końcu każdej instrukcji zamieszczono
po kilkanaście pytań kontrolnych. Przyjęto założenie, że
przestudiowanie materiału zawartego w instrukcji
i przerobienie pytań kontrolnych jest wystarczające do
skutecznego przygotowania się do danego ćwiczenia.
Zdecydowano, że instrukcje będą ogólnodostępne w sieci
komputerowej (zrezygnowano z wydawania skryptu). Takie
podejście pozwala na lepszy dostęp studentów do tych
materiałów, a jednocześnie umożliwia permanentne ich
doskonalenie – usuwanie błędów i uzupełnianie treści.
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6.3. Portal internetowy
Na potrzeby obsługi laboratorium utworzono portal
Laboratorium Podstaw Pomiarów (www.pom.ise.pw.edu.pl).
Dostępne są na nim instrukcje do ćwiczeń możliwe do
pobierania w formacie pdf, materiały pomocnicze, programy
demonstracyjne a także szablony protokołów do
poszczególnych ćwiczeń. Portal stanowi też główną
platformę przekazywania studentom informacji dotyczących
bieżącego funkcjonowania laboratorium.

Rys. 1. Portal internetowy Laboratorium Podstaw Pomiarów

6.4. Moduły pomiarowe
Zostały opracowane i wykonane moduły pomiarowe
dedykowane do poszczególnych ćwiczeń. Pozwalają one na
przejrzyste i łatwe łączenie układów pomiarowych;
zawierają też wewnątrz układy elektroniczne niezbędne do
przeprowadzania eksperymentów.

Rys. 2. Moduł pomiarowy

Dodatkowo studenci mają do dyspozycji zamontowane
na jednolitych podstawkach elementy dołączane (rezystory,
kondensatory, diody). Zadbano, aby zastosowane wtyki
i gniazda zapewniały pewne i niezawodne połączenia
elektryczne. Każde stanowisko laboratoryjne wyposażono
w komputer
all-in-one
posiadający
licencjonowane
oprogramowanie (MS Office, MS Visio, Ultrascope for
DS1000E Series). Komputery nie mają dostępu do Internetu
z wyjątkiem portalu laboratoryjnego. Posiadają też
zablokowane gniazda USB. Studenci mogą w trakcie
ćwiczenia zapisywać na pulpicie efekty swojej pracy, ale po
zrestartowaniu komputer jest czyszczony z utworzonych
przez studentów plików.
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6.5. Kartkówki
Ćwiczenia rozpoczynają się 10-minutową kartkówką,
przy czym ustalono, że będzie ona zawierała 2 pytania z listy
kilkunastu zamieszczonych na końcu instrukcji do każdego
ćwiczenia. Zgodnie z poglądem, że przeprowadzenie
kartkówki nie jest sprawdzianem wiedzy sensu-stricto,
a głównie czynnikiem mającym na celu skłonienie
studentów do przygotowywania się do zajęć – uznano, że
taka forma umożliwia studentom osiągnięcie celu
dydaktycznego z zapewnieniem im poczucia stabilności
i przewidywalności całego procesu.
6.6. Wprowadzenie multimedialne
Do każdego ćwiczenia opracowano prezentację
multimedialną. Jej celem jest omówienie najważniejszych
zagadnień będących przedmiotem ćwiczenia i przekazanie
studentom wskazówek praktycznych odnośnie realizacji
eksperymentów. Niektóre plansze z prezentacji pozostają
wyświetlane na ekranie podczas ćwiczenia.
6.7. Protokół elektroniczny
Zrezygnowano z protokołu papierowego na rzecz
wersji elektronicznej. Ze względu na konieczność
zamieszczenia w protokole różnego typu elementów, takich
jak: schematy, wzory, oscylogramy, tabele i wykresy,
konieczne było zapewnienie studentom odpowiednich
narzędzi – łatwych do opanowania i mało czasochłonnych
w stosowaniu.
Przyjęto, że podstawowa edycja protokołu będzie
odbywała się w środowisku MS Word. Studenci korzystają
z przygotowanego
szablonu
zawierającego
tabelę
nagłówkową z polami wyboru: numer i tytuł ćwiczenia,
numer stołu laboratoryjnego i nazwisko prowadzącego.
Do rysowania schematów studenci wykorzystują
oprogramowanie MS Visio z paletą specjalnie
przygotowanych autokształtów obejmujących symbole
graficzne takich elementów jak: zasilacz, woltomierz,
amperomierz, oscyloskop, opornik, opornik dekadowy,
kondensator, dioda itp. Po narysowaniu schematu jest on
kopiowany do protokołu.
Wzory mogą być wprowadzane poprzez moduł zapisu
matematycznego (wchodzący w skład pakietu MS Office),
gdzie jest realizowane rozpoznawanie znaków zapisywanych
ręcznie za pomocą myszki komputerowej. Wzór w postaci
edytowalnej jest przenoszony do protokołu, gdzie można
dokonać ew. korekt. Oprócz tego można skorzystać
z modułu Microsoft Equation, ale uznaliśmy, że nie każdy
student zna to oprogramowanie, a opanowanie go
w warunkach laboratoryjnych wymagałoby zbyt dużo czasu.

Rys. 3. Stanowisko laboratoryjne

Tabele pomiarowe studenci mogą wstawiać
bezpośrednio w dokumencie MS Word, bądź skorzystać
z arkusza kalkulacyjnego MS Excel i tam od razu
wprowadzać formuły obliczeniowe. Jednak równie dobrze
obliczenia można wykonywać korzystając z kalkulatora
osobistego bądź z modułu dostępnego w MS Windows. Do
edycji wykresów jest wykorzystywany MS Excel.
Prawdziwą zmorą chyba wszystkich pokoleń studentów
wydziałów elektroniki było rysowanie oscylogramów,
a w szczególności linii opisanych funkcją sinus. I na to
znaleźliśmy sposób. Wykorzystywane w laboratorium
oscyloskopy cyfrowe Rigol DS 1052E posiadają możliwość
połączenia z komputerem poprzez magistralę USB,
a zastosowane oprogramowanie Ultrascope for DS1000E
Series umożliwia przesyłanie obrazu ekranu oscyloskopu
(nawet z możliwością przejęcia sterowania) do komputera.
W ten sposób w sposób łatwy można zamieszczać
oscylogramy w protokole.
6.8. Omawianie protokołu, wystawianie ocen,
archiwizacja
Studenci po zakończeniu pracy zapisują protokół
w formacie pdf i korzystając ze specjalnej aplikacji
przesyłają go na serwer laboratorium. Przed wysłaniem
muszą wypełnić krótki formularz zawierający dane
identyfikujące studentów i nr stanowiska laboratoryjnego.
Po wysłaniu przez studentów protokołu, na stanowisku
Prowadzącego pojawia się link do niego, co umożliwia
otwarcie dokumentu i rozpoczęcie procesu oceniania, który
odbywa się z udziałem jego autorów. Na oddzielnej
warstwie Prowadzący może nanosić swoje uwagi,
przyznawać liczbę punktów za poszczególne zadania, a na
końcu wystawić oceny za wykonanie ćwiczenia.
Powstały w ten sposób dokument jest następnie
archiwizowany
(oprócz
oryginalnego
dokumentu
wytworzonego przez studentów). Dodatkowo prowadzący
musi wypełnić specjalny formularz i wpisać w nim oceny.
6.9. Laboratorium Otwarte
W ramach przedmiotu jest też realizowane tzw.
laboratorium otwarte, w którym studenci – poza ogólnym
planem zajęć – mogą przygotowywać się do zajęć
korzystając
ze
sprzętu
laboratoryjnego.
Obecni
w laboratorium asystenci i doktoranci służą pomocą
i konsultacjami. Laboratorium otwarte cieszy się ogromną
popularnością wśród studentów. Każdego tygodnia
uczestniczy w nich średnio ponad 30% osób zapisanych na
przedmiot, co spowodowało konieczność znalezienia
rozwiązań organizacyjnych w celu rozładowania tłoku
w pomieszczeniach laboratoryjnych.
6.10. Ankieta
Na zakończenie pierwszego semestru realizacji nowego
laboratorium przeprowadzono ankietę obejmującą różne
aspekty jego funkcjonowania. Studenci w sposób
anonimowy mieli możliwość oceny (w skali 5 stopniowej)
takich elementów jak: organizacja zajęć, instrukcje do
ćwiczeń, materiały pomocnicze, obsługa aparatury, sposób
prowadzenia zajęć, laboratorium otwarte.
Studenci szczególnie dobrze ocenili takie rozwiązania,
jak: utworzenie portalu laboratorium, instrukcje w formie
elektronicznej, a także sporządzanie protokołu wyłącznie
w formie elektronicznej. Dobrze też ocenili osoby
prowadzące zajęcia – ich zaangażowanie i gotowość do
pomocy.
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Dużą satysfakcję osobom, które opracowały nowe
laboratorium sprawiła ocena studentów w zakresie
atrakcyjności laboratorium (86% ocen dobrych i bardzo
dobrych) oraz jego ogólna ocena (94% ocen dobrych
i bardzo dobrych).



7. WNIOSKI PO PIERWSZYM SEMESTRZE
REALIZACJI NOWEGO LABORATORIUM



Wyniki przeprowadzonej wśród studentów ankiety jak
i odczucia własne osób prowadzących zajęcia pozwalają
ocenić wprowadzone zmiany bardzo pozytywnie. Należy
podkreślić ich kompleksowość, które uczyniły zajęcia w
Laboratorium
Podstaw
Pomiarów
atrakcyjnymi
i przyjaznymi dla studentów. Osoby prowadzącego zajęcia
podkreślają atmosferę rzetelnej pracy studentów. Istotną rolę
odgrywa też nowoczesna aparatura pomiarowa. Mimo
stosunkowo skomplikowanej obsługi większości przyrządów
udało się tak opracować poszczególne ćwiczenia
i przygotować materiały pomocnicze, że studenci są w stanie
w sposób skuteczny i świadomy tą aparaturą się posługiwać.
Na atrakcyjność laboratorium wpłynęła też możliwość
realizacji całego protokołu w formie elektronicznej.
Zastosowane narzędzia zostały dobrane w taki sposób, że
praca w laboratorium stała się przyjemna. Można stwierdzić,
że elementy zabawy wprowadzone do filozofii laboratorium
są istotnym elementem jego sukcesu.
Dzięki ujednoliceniu zasad sprawdzania przygotowania
do zajęć jak i oceniania zapewniono studentom
przewidywalność zdarzeń i zwiększono poczucie
bezpieczeństwa w laboratorium.
8.

PODSUMOWANIE

W
zmodernizowanym
Laboratorium
Podstaw
Pomiarów zastosowano szereg nowych i nowatorskich
rozwiązań organizacyjno-technicznych takich jak:









sporządzanie protokołu elektronicznego przez
studentów zamiast papierowego,
informatyzacja procesu sprawdzania, oceniania
i archiwizacji protokołów,
instrukcje do ćwiczeń w formie elektronicznej
dostępne on-line – zrezygnowano ze skryptu,
stanowiska pomiarowe wyposażono w specjalnie
zaprojektowane moduły pomiarowe,
stworzono portal laboratorium,
ograniczono dostęp do Internetu w laboratorium,
wyposażono stanowiska laboratoryjne
w nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę
pomiarową,
wyposażono stanowiska laboratoryjne i stanowiska
prowadzących w nowoczesne komputery all-in-one.

Wydaje się celowym upowszechnienie tych rozwiązań
i przynajmniej częściowe ich wprowadzenie w kolejnych
laboratoriach występujących w programie studiów, takich
jak Laboratorium Teorii Obwodów czy Laboratorium
Układów Elektronicznych.
PODZIĘKOWANIA
Autor artykułu składa serdeczne podziękowania całemu
Zespołowi, który uczestniczył w modernizacji Laboratorium
Podstaw Pomiarów na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych: dr. hab. Kazimierzowi Jędrzejewskiemu,
dr. inż. Jackowi Duszy, dr. inż. Grzegorzowi Tarapacie,
dr. inż. Pawłowi Gąsiorowi, dr. inż. Tomaszowi Osuchowi,
dr. inż. Maciejowi Linczukowi, dr. inż. Zbigniewowi
Wawrzyniakowi, mgr. inż. Jackowi Sochoniowi, mgr. inż.
Radosławowi Cieszewskiemu i mgr. inż. Grzegorzowi
Oroniowi.

CAN STUDENTS OF ELECTRONIC FACULTIES ENJOY MEASUREMENT
FUNDAMENTALS LABORATORY?
Complex modernization of Measurement Fundamentals Laboratory in the Faculty of Electronics and Information
Technology Warsaw University of Technology is described in this presentation. Due to the negative critical opinion of
students we decided to implement new ideas into our educational system. All aspects of laboratory functioning were modified
i.e. the teaching program, lab organization, equipment, IT system and personnel duties. Totally new high quality equipment
was bought via the European funds. Laboratory manuals and information’s for each experiment also instruments data are
available in Intranet. Student reports are entirely prepared on computers during each session and stored in electronic form on
the faculty server later. Multimedia presentations and simulations acting as additional aids were also prepared and given to
students. So-called Open Laboratory sessions were additionally introduced. Our students can practice on available equipment
and prepare themselves to regular sessions. We have already finished the first semester of the new lab. The special survey
was conducted. Students have evaluated very positively the new form of our laboratory and recognized them as being more
friendly. From the point of the staff view it was achieved without any decrease of educationally required qualifications. The
modernization was realized by the team of 10 persons during the period of two years.
Keywords: measurement fundamentals, laboratory, measurement equipment.
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SPOSÓB ANALIZY WYZNACZANIA TRAJEKTORII RUCHU PĘCHERZYKA GAZU
POPRZEZ ŚLEDZENIE JEGO ŚRODKA MASY I ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ
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Streszczenie: W pracy przedstawiono sposób analizy ruchu
pęcherzyków powietrza oraz zwrócono uwagę na interakcje, jakie
zachodzą pomiędzy nimi. Omówiono budowę stanowiska
badawczego oraz ideę tomografu obrazowego za pomocą, którego
dokonano pomiaru trajektorii ruchu pęcherzyków. Wyniki pomiaru
przedstawiono w przestrzeni trójwymiarowej i na tej podstawie
przeprowadzono analizę poszukując charakterystycznych zachowań
pęcherzyków podczas ruchu. W pracy sklasyfikowano kilka
podstawowych mechanizmów dzielenia się pęcherzyków gazu.

zwrócone przeciwnie do kierunku ruchu oraz siła Magnusa
FM powstająca w wyniku cyrkulacji gazu wewnątrz
pęcherzyka i opływającej go cieczy. Siła oporu jest
skierowana przeciwnie do kierunku przepływu.

Słowa kluczowe: tomograf, ruch pęcherzyków, trajektoria ruchu,
mechanika.

1. WSTĘP
Pomimo wielu prac na temat ruchu pęcherzyków gazu
w cieczy [1-5], zagadnienie to ciągle jest przedmiotem
badań. Powodem jest bardzo złożony proces ruchu
pęcherzyków. Dodatkowo utrudnia analizę ruchu
pęcherzyków koniczność uwzględniania ruchu cieczy
unoszącej pęcherzyki. Ze względu na złożoność tych zjawisk
w celu oceny zachowań pęcherzyków niezbędne są badania
eksperymentalne.
Ruch pęcherzyków gazu jest silnie zależy od rozkładu
sił działających na poruszający się pęcherzyk. Na rysunku 1
przedstawiono podstawowy układ sił, jakie działają na
pęcherzyk poruszający się w nieruchomej cieczy. W
zależności od wielkości pęcherzyka oraz jego kształtu udział
poszczególnych sił ulega ciągłej zmianie. Powoduje to, że
trajektorie ruchu pęcherzyków poruszających się w cieczy
mogą być bardzo nieregularne oraz często dochodzi do
łączenia się pęcherzyków lub ich rozpadu.
Kształt pęcherzyka podczas ruchu rzadko zbliżony jest
do kuli, kształt kulisty zachowują jedynie bardzo małe
pęcherzyki [5]. W większości przypadków pęcherzyki
przybierają kształt spłaszczonej elipsoidy, czaszy kulistej
oraz ich kształty mogą być bardzo nieregularne [4].
Na prędkość unoszenia się pęcherzyka ma wpływ jego
kształt oraz jego orientacja przestrzenna. Ponieważ
pęcherzyki mogą zmieniać położenie względem swojej osi
obrotu, co w przypadku kształtu odbiegającego od kul
będzie powodowało zmianę kierunku wektora prędkości. W
opisie ruchu należy uwzględnić cztery podstawowe siły: siła
wyporu Fw, siła oporu Fv oraz siła bezwładności Fb , które są

Rys. 1. Rozkład sił działających na pęcherzyk podczas jego ruchu

Siłę wyporu Fw, określa prawo Archimedesa:

Fw  (  c   g ) gV p

(1)

gdzie: g – przyśpieszenie ziemskie [m/s2], g, c – gęstość:
odpowiednio gazu i cieczy [kg/m3], Vp – objętość
pęcherzyka [m3],
Ogólną zależność na siłę oporu Fv zapisuje się
następującą zależnością:

Fv  C D A p  c

vp vp
2

(2)

gdzie: CD – współczynnik oporu, Ap – pole przekroju
pęcherzyka w płaszczyźnie poziomej [m2], vp – prędkość
przepływu pęcherzyka [m/s].

Określenie współczynnika oporu CD dla pęcherzyków,
które ciągle zmieniają swój kształt nie jest sprawą prostą a
niejednokrotnie niemożliwą do dokładnego wyznaczenia.
Jedną
z
propozycji
przybliżonego
wyznaczenia
współczynnika CD zaproponował Akio Tomiyama [6],
uzależniając go od stopnia zanieczyszczenia cieczy.
Równanie (3) dotyczy cieczy czystej, natomiast równanie (4)
jest dla cieczy lekko zanieczyszczonej, a równanie (5) dla
cieczy zanieczyszczonej. Przykład ten ukazuje złożoność
zagadnienia i stopień trudność w jednoznacznym określeniu
wartości współczynnika oporu, gdyż niemożliwe jest
uwzględnienie wszystkich czynników, jakie mają wpływ na
jego wartość.

 16
C D  max min  1  0,15 Re 0, 687  ;
 Re


 24
C D  max min  1  0,15 Re 0 , 687  ;
 Re




2. BUDOWA STANOWISKA

Budowę stanowiska badawczego przedstawiono na
rysunku 2. Podstawowym elementem jest pionowa kolumna
1 o wymiarach 0,2x0,2x1,5 m wypełniona wodą. W
podstawie zainstalowano dyszę 2, przez którą doprowadzane
jest powietrze z butli gazowej 3, którego przepływ jest
mierzony za pomocą rotametru 8, przy kontrolowanych
warunkach zewnętrznych. W środkowej części kolumny
zainstalowano zespół zwierciadeł 4. Źródła światła stanowią
dwie lampy halogenowe 5 o mocy 1500 W. Obraz jest
rejestrowany za pomocą kamery cyfrowej 6, a następnie
poddany analizie obrazu w komputerze 7.

48  8 Eo 
;
Re  3 Eo  4  (3)

72  8 Eo 
;
Re  3 Eo  4  (4)

 24
1  0,15 Re 0, 687
C D  max 
 Re

;

8 Eo 
3 Eo  4  (5)

gdzie: Eo - liczba Eötvösa, Re -liczna Reynoldsa
Liczby Eötvösa i Reynoldsa zdefiniowano następująco:

Eo 
Re 

g (  c   g )d p2

c

(6)

v p d p c

Rys. 2. Budowa stanowiska badawczego

(7)

c

gdzie: dp – średnica pęcherzyka [m], c – współczynnik
napięcia powierzchniowego cieczy [N/m], c – lepkość
dynamiczna cieczy [Pa·s],
Siła Magnusa wywołuje ruch pęcherzyka w kierunku
poprzecznym. Jest to spowodowane powstaniem różnicy
ciśnień na przeciwległych krańcach pęcherzyka (punkty A i
B,rys.1). Wartość siły Magnusa można wyznaczyć z
równania Bernoulli’ego. Stąd wzór na siłę Magnusa
przyjmuje następującą postać [7, 11]:

FM   c

d p2
4

v p vr

(8)

gdzie: vr – prędkość cyrkulacji powietrza [m/s],
Cyrkulacja powietrza wewnątrz pęcherzyka jest
uzależniona zarówno od wymiarów pęcherzyka jak i jego
kształtu. Jednoznaczne wyznaczenie tej prędkości jest
bardzo trudne, a niejednokrotnie niemożliwe. Stąd dla ruchu
pęcherzyków niejednokrotnie siłę Magnusa wyznacza się na
podstawie zależności empirycznych [6, 8].
Powyższa analiza skłania do wniosku, iż wyznaczenie
trajektorii ruchu pęcherzyków na drodze teoretycznej jest
bardzo skomplikowane. Zatem wymagane jest uzupełnienie
rozważań teoretycznych o wyniki eksperymentalne. W pracy
przedstawiono metodę pomiarową jak również wyniki
pomiaru zachowań pęcherzyków powietrza poruszających
się w nieruchomej cieczy.
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Układ luster składa się z dwóch zwierciadeł
ustawionych pod kątem 45°i dwóch 22.5°. Umożliwia to
uzyskanie obrazów kolumny z dwóch stron prześwietlania
zsynchronizowanych w czasie. Rozwiązanie to umożliwia
rejestrację obrazu z wykorzystaniem tylko jednej kamery, co
nie wymaga kłopotliwego synchronizowania obrazów,
znacznie upraszczając proces rekonstrukcji.
Na podstawie obrazu otrzymanego z kamery określa się
przestrzenny rozkładu prędkości. Kolejne klatki obrazów
umożliwiają określenie zwrotu, jak i wartości wektora
prędkości poruszającego się pęcherzyka, co z kolei
umożliwia określenie trajektorii ruchu. Ze względu na
możliwość analizy ruchu pęcherzyka bardzo istotna jest
znajomość jego objętości. Przybliżoną wartość objętości
obliczono na podstawie przybliżenia kształtu pęcherzyka
elipsoidą. (rys. 3).
A(xA, yA, zA)
dz
dx

B(xB, yB, zB)
C(xC, yC, zC)

dy

Rys. 3. Idea przybliżenia kształtu pęcherzyka elipsoidą

Wyznaczenie wymiarów elipsoidy dokonuje się w
procesie rekonstrukcji. Proces ten polega na wyznaczeniu
wartości średnic elipsoidy oraz punktów styczności
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zx  z y

(A, B, C) elipsoidy z bokami graniastosłupa opisanego na
elipsoidzie.
Określenie
zwrotów
i
kierunków
poszczególnych średnic pozwoli na określenie orientacji
przestrzennej pęcherzyka. Proces ten został szczegółowo
opisany w pracy [10].
Na rysunku 4a przedstawiono typowy obrazy
przepływu
zarejestrowany
kamerą.
Prędkości
poszczególnych pęcherzyków znacznie różnią się od siebie.
W trakcie przepływu niejednokrotnie dochodzi do łączenia
się pęcherzyków, jak i ich dzielenia się na mniejsze, co
znacznie utrudnia rekonstrukcję. Algorytm rekonstrukcji jest
kilkuetapowy. Pierwszy etap polega na wyodrębnieniu z
obrazu obiektów oraz posegregowania ich a następnie na
podstawie analizy kolejnych klatek obrazu wyznacza się ich
położenie. Dokonuje się tego na obrazie, który został
przetworzony na postać binarną (rys. 4b) [9].

gdzie: xn, yn, zn – współrzędne środka masy dla n-tej klatki
obrazu, xn-1, yn-1, zn-1– współrzędne środka masy dla n-1
klatki obrazu, tk– czas pomiędzy kolejnymi klatkami obrazu

a)

3.

b)

Rys. 4. Obraz przepływu pęcherzyków: a) z kamery wideo
b) po binearyzacji

Ponieważ kształt poruszającego się pęcherzyka ulega
ciągłym zmianom w czasie, jako punkt względem, którego
określa się drogę przebytą przez pęcherzyk przyjęto środek
masy. Ponieważ z tomografu otrzymuje się dwa obrazy
pęcherzyka widzianego z dwóch stron wyznacza się środek
masy dla każdego z obrazów oddzielnie (rys. 5).
Wyznaczenie współrzędnych xc i yc środka masy oblicza się
na podstawie zależności:

xc 

 Ap x i
 Ap

yc 

 Ap y i
 Ap

(9)

z

2

(10)

Prędkość poruszającego się pęcherzyka można
wyznaczyć na podstawie wektora przesunięcia w kolejnych
klatkach obrazu, przy znanym czasie wynikającym z ilości
klatek na sekundę. Prędkość taką wyraża wzór:

vg 

xn  xn1 2   yn  yn1 2  zn  zn1 2
tk

(11)

WYNIKI BADAŃ

Przeprowadzono badania przepływu pęcherzyków gazu
w kolumnie aeracyjnej, dla różnych strumieni gazu
wydostającego się z dyszy o średnicy 2 mm. Na rysunku 6
przedstawiono przykładowe wyniki zarejestrowanych
trajektorii ruchu grup pęcherzyków.
Dla bardzo małych strumieni gazu (rys. 6a) ruch
pęcherzyków odbywa się po linii śrubowej, powoduje to
ciągłą zmianę kształtu i ułożenia przestrzennego
pęcherzyków. Jak wynika z przedstawionych wyników,
nawet bardzo małe pęcherzyki nie zawsze zachowują kształt
kulisty. Objętość poruszających się pęcherzyków jest
zbliżona, aczkolwiek większe pęcherze poruszają się
zdecydowanie bliżej rdzenia gazowego i to one mają
decydujący wpływ na cyrkulację cieczy, która z kolei
wpływa na ruch pęcherzy poruszających się obok niego.
Trajektorie pęcherzyków znajdujących się w środku rdzenia
gazowego są bardziej zbliżone do linii prostej, niż
pęcherzyków znajdujących się w znacznej odległości od
rdzenia gazowego. Podczas przepływu dla małych strumieni
gazu łączenie się pęcherzyków lub rozpada w zasadzie nie
występuje. Różnice w objętości pęcherzyków powstają
jedynie podczas ich tworzenia się.
a)

b)

gdzie: Ap– pole powierzchni jednego piksela obrazu, xi , yi
– wartość współrzędnej i-tego piksela

Z
(yc,zy
)

(xc,zx
)

Y

X
Rys. 5. Idea wyznaczania środka masy pęcherzyka

Wzdłuż osi Z środki masy dla dwóch obrazów
pęcherzyków mogą się od siebie nieznacznie różnić, stąd
przyjęto wartość uśrednioną dla wartości zx i zy zx i zy.

Rys. 6. Rekonstrukcja trajektorii ruch pęcherzyków dla strumieni
gazu a) 0,27 cm3/s b) 5,5 cm3/s

Dla większych strumieni gazu znacząco zwiększają się
turbulencje w rdzeniu gazowym (rys. 6b). Powoduje to, że
rdzeń gazowy zaczyna oscylować wokół pionowej osi
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kolumny. Charakterystyczne jest to, że większe pęcherzyki
poruszają się w roju, natomiast mniejsze niejako odrywają
się od cyrkulującego roju i poruszają się niezależnymi
torami, do czasu aż z powrotem nie zostaną wchłonięte przez
cyrkulujący rdzeń. Wiele pęcherzyków łączy się ze sobą lub
łączy się w większe aglomeraty i porusza się, jako grupa
ciągle mieszających się ze sobą pęcherzyków. Bardzo często
dochodzi do rozpadu dużych pęcherzyków na kilka
mniejszych. Występuje wiele interakcji pomiędzy
poruszającymi się pęcherzykami z uwagi na zwiększoną
liczbę pęcherzyków oraz większe prędkości poruszania się w
bezpośrednim sąsiedztwie. Obserwuje się silne wzajemne
oddziaływanie pęcherzyków, stąd ich ruch jest zakłócony, w
zasadzie nie występuje tu swobodny ruch pęcherzyków.
Zwiększanie strumienia gazu zwiększa intensywności
cyrkulacji rdzenia gazowego, co prowadzi do powiększenia
jego średnicy.
Jak wynika z przeprowadzonych badań możliwa jest
analiza ruchu pęcherzyków gazu uwzględniając ich
orientację przestrzenną, która ma wpływ na trajektorię ruchu
pęcherzyka. Umożliwia to również analizę interakcji
wzajemnych pęcherzyków. Jest to bardzo istotne
zagadnienie dla mechaniki płynów i mechanizmu poruszania
się pęcherzyków.
4. WNIOSKI KOŃCOWE

Przeprowadzono
analizę
typowych
zachowań
pęcherzyków gazu poruszających się w wodzie. Analiza
wskazuje na bardzo złożony charakter ruchu oraz
wzajemnych oddziaływań. Wpływ na to ma wiele
czynników niejednokrotnie niemożliwych do określenia na
drodze teoretycznej. Przedstawiona metoda pomiarowa
umożliwia wyznaczenie istotnych parametrów ruchu
niezbędnych do opracowań teoretycznych ruch pęcherzyka.
Wyniki pracy posłużą do opracowania modeli teoretycznych
opisujących ruch i interakcje pomiędzy poruszającymi się
pęcherzykami. Zagadnienie to jest bardzo istotne z punktu
wymiany
masy,
oraz
określania
intensywności
napowietrzania w wielu gałęziach przemysłu chemicznego,
oczyszczania ścieków czy przemyśle wydobywczym.
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ANALYSIS METHOD FOR DETERMINING GAS BUBBLE TRAJECTORY
THROUGH THE TRACK OF THE BUBBLE CENTROID AND SPATIAL ORIENTATION
The paper presents a method to analyze the movement of gas bubbles and highlights the interactions that occur between
them. The authors describe the construction of the test stand and the idea of tomograph used to measure the trajectory of
bubbles. The measurement results are shown in three-dimensional space and on that basis the analysis of characteristic
behavioral of bubbles during movement was done. The method of the trajectory determination has been analysed and a way
of technical realization of the presented problem have been discussed. The study classified some basic sharing mechanisms
of gas bubbles. This solution makes it possible to analyze trajectory of the moving gas bubbles.
Keywords: tomography, gas bubble movement, trajectory, mechanic.
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RECONSTRUCTION OF THE UNMEASURED SIGNALS IN A TWO-MASS SYSTEM FILTERING ANALYSIS
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Abstract: The paper describes full-order observer for a two-mass
electric drive with a flexible shaft. The following state variables:
the load machine speed, load torque (disturbance) and torsional
torque are estimated. Optimization of the observer is based on the
LQ problem. The selection of Q matrix in a performance index is
determined by observability condition for LQ problem. This
approach leads to minimal nonzero elements in the weight matrix.
The Bode diagrams for designed observers are shown and analyzed.
The experimental results confirm the usefulness of presented
method in the industrial applications.
Keywords: two-mass system, Bode diagram, observer, LQ
problem.

1. INTRODUCTION
The modeling of drive systems is in most cases made
under a simplifying assumption of absolute stiffness of the
motor and machine connection. The mechanical part of the
drive can be therefore considered as a single equivalent
mass. The obtained mathematical model of a one-mass
system may be not sufficiently correct for some industrial
applications. It may also, due to the simplification, neglect
certain physical phenomena, e.g. the torque and speed
transient oscillations, resulting from the flexible connection.
An example of the drive system with flexible coupling can
be a roll stand, connected with a motor by means of a long
shaft.
Moreover, load machine speed, load torque and
torsional torque are difficult to measured. Thus, the
reconstruction of these signals is usually required.
Many papers discussed observers with complicated
structures, e.g. Kalman Filter, Neural Networks, Fuzzy
Logic, genetic algorithms, etc. The observer presented here
is simpler, without loss of quality of the reconstructed
signals (torsional torque and load machine speed).
In observer-controller (observer-based controller)
system the following rules (principles) should be satisfied:
1. Observer is able to correct for the errors introduced by
"small" model inaccuracies.
2. Observer has good performance with respect to
a mismatch in initial conditions.
3. Observer has good performance with respect to transient
disturbances on the plant.

4. Low-pass filtering should be the natural feature of the
observer (measurement-noise suppression).
The principles 2, 3 are equivalent. If observer is robust
on noisy signals then Kalman Filter does not have to be
used.
The disadvantage of the LQ problem is: the difficulties
in selection of Q and R matrices in the performance index,
hence the observability matrix is used to determine Q.
A novel approach is being considered: observer as
MIMO filter and Bode diagrams are analyzed.
Furthermore, the observer is used with controller so its
dynamics should be taken into account in the parametric
optimization of this controller - instability danger.
2. MATHEMATICAL MODEL AND SETUP
Mathematical description of the two-mass system is
based on a model of an inertialess elastic (fig. 1)[1,2]:
d1 (t )
 ( M e (t )  M s (t ))  D(1 (t )   2 (t ))
dt
d 2 (t )
J2
 ( M s (t )  M m (t ))  D(1 (t )  2 (t ))
dt
dM s ( t )
 k s ( 1 ( t )   2 (t ))
dt

J1

(1)

t



 ( t )   1 ( t )   2 ( t )  ( 1 ( t )   2 ( t ))dt
0

where ks, D, Me(t) ,Mm(t), Ms(t) are: coefficient of shaft
elasticity, damping coefficient of the elastic element, motor
torque, load torque and torsional torque, respectively.

Fig. 1. Two-mass system

where Pc  PcT  0 is solution of ARE which exists if, and
~
only if, the pairs (C , A) and (Q , AT ) are observable.
Model of the two-mass system can be presented as eq. (2),
damping coefficient D is omitted:

Fig. 2. The experimental setup

The diagram of the laboratory plant is presented in fig. 2:
1. Matlab-Simulink and dSPACE software,
2. dSPACE cards: DS1104 and CP1104,
3. power electronics converter PEC,
4. separately excited DC motor S (IN=1,1 A,
MeN=4,07 Nm, J=0,25 kgm2) and generator (load
machine) H (J2=0,25 kgm2) with analog transducers
TG1, TG2,
5. the motor is coupled to the load machine by an
elastic shaft, ks=11,2 Nm/rad,
6. galvanic isolation with LEM converters.

y (t )  Cx (t )

(2)

The error signal of the observer is defined as
e(t )  y (t )  Cxˆ (t )  C ( x(t )  xˆ (t ))

where xˆ (t ) is estimated vector and the full-order observer is
described by the following equation
~
~
~
xˆ (t )  A xˆ (t )  B u (t )  L C ( x(t )  xˆ (t ))

(3)

~
where L is gain matrix of the observer and can be obtained
by duality to LQ regulator problem. The dual system
~
~
x (t )  AT ~
x (t )  C T u~ (t ),

~T ~
~y (t )  B
x (t )





(4)

0

~ ~
~ ~
where Q  Q T  0 , R  R T  0 are the weights. The LQ
problem is solved by Algebraic Riccati Equation (ARE)

~
~
~
~
~
~
A Pc  Pc A T  Pc C T R 1CPc  Q  0, L  Pc C T R 1

100

ks ks

 9,46 rad/s
J1 J 2

(7)

The pair (C , A) is observable and the observability matrix

~ ~
Q( A T )2

~ ~
Q( A T )3



is used ( rank (Wo )  4 ) to determine of the weight matrix
~
Q . Thus, two simple weight matrices of (4) are considered:
0
0
~
Q1  
0

0

0 0 0
0 0 0 
,
0 0 0

0 0 q

0
0
~
Q2  
0

0

0
0

0
0

0 q1
0

0

0
0 
0

q

(8)

~
~
and second weight of (4) equals R  1 . The matrix Q1 is the

minimal (simplest) form which satisfies rank (Wo )  4 and
~
matrix Q2 leads to better filtering of the reconstructed
~
signals. Introducing q1 element to the matrix Q was tested
by simulations for several systems.
3. EXPERIMENTAL RESULTS

where ~
x (t ) and ~
y (t ) are the dual signals to x(t ) and y (t ) ,
respectively. Then, the performance index is defined [3]:
~
~
J  [~
x T (t )Q~
x (t )  u~ T (t ) R u~ (t )]dt

on 



A plant is described by the state-space equation:

(6)

where the value of the damping factor of the elastic element
is omitted D  0 . The natural frequency of the eq. (6) equals

~ ~~
Wo  Q QAT

3. OPTIMIZATION OF THE OBSERVER

~
~
x (t )  A x(t )  B u (t ),


0

~
A0

k
 s
 0

ω1(t) 


ω2(t) 
x(t)  
, y(t)  ω1(t), u(t)  M e(t)
 M s(t) 


 M m(t)
1

1
0
0 
J1
J 

1  1 ~  1 
0
, B   0 , C  1 0 0 0
J2 J2 
0
0 
 ks 0
 

 0 
0
0
0 

(5)

The considered Real-time system (embedded system)
can be called quasi-continuous observer:
1. Euler's method for the ordinary differential equations
(observers) is applied.
2. Sampling time (integration time) equals Ts=0.001 s, so
it is about 300 times shorter than the smallest period of
the observers or the model of the two-mass system.
The signals which are measured during the experiments
are shown in fig. 3a, but the 2 is only used to compare
with the estimated signals ̂2 by observer. Input signals of
considered observer are noisy (about 15% of measurement
range), so the filtering properties can be tested.
The transfer-function of the observer (3)
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~ ~
~
G( s )  ( sI  A  L C )1 B

~
L



(8)

can be used to Bode diagrams plotting, where In(1)  M e ,
In(2)  1 , Out (1)  ˆ 2 , Out (2)  Mˆ s . Then the filter
analysis can be used. The Bode plots of 2-mass system is
presented in fig. 3b.
~
3.1. Observer for Q1 with q=4
The gain matrix and eigenvalues (  ) of the observer
are in the following form

~
L  3,31 2,52  1,37  2

   0,21  j 9.49;  1,44  j1,38
  0,72; 0,02, 0  2; 9,48

(9)

where  , 0 are the damping ratio and natural frequency of
the observer, respectively.
a)

Fig. 4. Bode diagram of the observer

The reconstruction of ˆ 2 , M̂ s is presented in fig. 5 and
the performance is not proper (phase angle is about
180 degrees). Moreover, low pass filtering phenomenon for
  r is obtained in smooth ̂2 transient.

b)

Fig. 5. Estimated signals

~
3.2. Observer for Q1 with q=100
The following results are obtained:

~
L  [8,6 6,4  9,3  10],    0,95  j 9.7;  3,4  j 2,8

  0,77; 0,1,

0  4,34; 9,75

(10)

Fig. 3. The measured signals - (a), Bode plots of the eq. (1) - (b)

Moreover, the resonance frequency r equals
imaginary part of the eigenvalues  and the maximum of
the magnitude Bode plot can be seen at this frequency r
(fig. 4) and 0 n  r .
Furthermore, the phase angle varies more than 360
degrees, so the observer is non-minimum-phase system.
Additionally, the magnitude of the transfer-function
ˆ 2 ( s ) / 1 ( s ) varies rapidly near frequency  r .
Fig. 6. Bode diagram of the observer
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The Bode plots are presented in fig. 6 and magnitudes
are smoother than in the previous subsection. The
relationship  r  0 n is fulfilled.
The signals reconstruction is presented in fig. 7 and the
low-pass filtering is shown, too.

Fig. 9. Estimated signals

4. CONCLUSIONS

Fig. 7. Estimated signals

The obtained results are better, but not perfect. Thus, in
~ ~
further part of the paper the matrix Q  Q2 is used.
~
3.3. Observer for Q2 with q=100, q1=200
The optimization results are:
~
L  11,9 5,03  17,6  10
   2,88  j10;  3,06  j 2,68

  0,77; 0,1,

0  4,07; 10,41

(11)

The Bode plots are presented in fig. 8 and magnitudes
are the smoother than in two previous subsections. The
relationship  r  0 n is fulfilled.

Low-pass filtering is the natural feature of the
presented observers - measurement-noise suppression. The
~
selection of Q matrix based on observability condition
~ ~
rank (Wo )  4 leads to Q  Q2 and obtained results confirm
the usefulness of presented method in the industrial
applications.
The resonance frequency r of all observers is:
 r  0 n , but  r  0 n and damping ratio   0,707 .
Thus, the presented observers are non-minimum-phase
damped oscillator systems.
The obtained results can be applied in pole placement
which is the most popular method of the observer designing.
Corollary: the right performance of the unmeasured signals
reconstruction does not have to be realized by a observer
with   0,707 and  r  0 n , but  , r selection should
be proper. Thus, the quadratic performance index and
duality property are right choice.
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Fig. 8. Bode diagram of the observer

The signals reconstruction is presented in fig. 9, lowpass filtering of the observer is shown.
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ODTWARZANIE NIEMIERZALNYCH SYGNAŁÓW W UKŁADZIE DWU-MASOWYM
- ANALIZA FILTRACJI
W większości przypadków do modelowania układów napędowych przyjmuje się pewne uproszczenia polegające na
założeniu absolutnej sztywności połączeń pomiędzy silnikiem a maszyną roboczą. Wówczas mechaniczną część układu
napędowego można traktować jako jedną masę zastępczą. Otrzymany model matematyczny układu 1-masowego może być
dla pewnych zastosowań przemysłowych niewystarczająco dokładny. Ponadto, prędkość maszyny roboczej, moment
obciążenia i moment skręcający jest trudno zmierzyć. Oznacza to konieczność odtworzenia tych sygnałów.
W artykule opisano obserwatora pełnego rzędu dla napędu z połączeniem sprężystym. Następujące zmienne stanu:
prędkość maszyny roboczej, moment obciążenia (zakłócenie) oraz moment skręcający są odtwarzane. Optymalizacja
obserwatora jest oparta na problemie LQ. Wybór macierzy Q we wskaźniku jakości jest zrealizowany na podstawie macierzy
obserwowalności. Charakterystyki Bodego prezentowanych obserwatorów zostały przedstawione i przeanalizowane. Wyniki
eksperymentalne potwierdzają przydatność metody w zastosowaniach przemysłowych.
Słowa kluczowe: system dwu-masowy, charakterystyki Bodego, obserwator, problem LQ.
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Streszczenie: Utrzymanie magnesów nadprzewodzących w stanie
nadprzewodnictwa wymaga precyzyjnej kontroli ich parametrów
zarówno przed pierwszym uruchomieniem jak i w trakcie ich
użytkowania. Dla zapewnienia tej kontroli opracowywany jest
obecnie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej (w ramach międzynarodowego projektu FAIR)
specjalistyczny system pomiarowo-diagnostyczny do testowania
stanu obwodów elektrycznych magnesów nadprzewodzących.
Urządzenie to wymaga kalibracji oraz okresowego testowania. Dla
realizacji tego zadania budowany jest również sprzętowy symulator
obwodów elektrycznych magnesu nadprzewodzącego, który
umożliwi także szkolenie obsługi systemu. W artykule opisano
koncepcję sprzętowego symulatora magnesu nadprzewodzącego.
Przedstawiono założenia projektowe, wymagania stawiane
budowanemu urządzeniu oraz sposób ich realizacji.
Słowa kluczowe: symulator
rezystancja izolacji, quench.

magnesu

nadprzewodzącego,

1. WSTĘP
Urządzenie opisane w niniejszym artykule budowane
jest w ramach projektu FAIR będącego przedsięwzięciem
związanym z rozbudową obiektu badawczego w Darmstadt,
w które zaangażowanych jest 10 krajów, w tym Polska.
Kluczowym elementem, który ma powstać w ramach
projektu jest dwupierścieniowy, nadprzewodzący akcelerator
kołowy o obwodzie 1100 m. Umożliwi on przyspieszanie
ciężkich jonów do prędkości większej niż 99 % prędkości
światła. Aby nadać poruszającej się cząstce energię o takiej
wartości należy wytworzyć silne pole elektryczne
i magnetyczne, a więc wymusić odpowiednio duży przepływ
prądu przez uzwojenia magnesów, co może się wiązać z
wydzielaniem dużych ilości ciepła. W przypadku
synchrotronu w Darmstadt, w celu ograniczenia strat energii
elektrycznej wykorzystano zjawisko nadprzewodnictwa.
Wymaga to schłodzenia uzwojeń magnesów do temperatury
ciekłego helu tzn. ok. 4 K. Zapewnienie poprawnej pracy
magnesów w takich warunkach wymaga kontroli jego
parametrów zarówno przed pierwszym uruchomieniem jak
i w trakcie użytkowania.

2. SYSTEM POMIAROWO - DIAGNOSTYCZNY
Magnesy nadprzewodzące pracujące w akceleratorze
kołowym w Darmstadt muszą spełniać określone wymagania
dotyczące m.in. poprawności oraz rezystancji połączeń
elektrycznych, a także minimalnej wartości rezystancji
izolacji pomiędzy poszczególnymi obwodami oraz
pomiędzy zwojami cewki.
Zespół
badawczy
pracujący
na
Wydziale
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej pod
kierownictwem prof. Leona Swędrowskiego opracowuje
obecnie w ramach projektu FAIR system pomiarowodiagnostyczny, którego zadaniem będzie weryfikacja
parametrów obwodów magnesu nadprzewodzącego.
W urządzeniu tym można wyodrębnić trzy podstawowe
moduły:
1. Moduł testujący rezystancję izolacji przy napięciu
stałym pomiędzy poszczególnymi obwodami
magnesu:
uzwojeniami
cewek,
czujnikami
temperatury, magistralami zasilającymi, obwodami
pomocniczymi oraz obudową będącą na potencjale
masy układu. Zakres pomiarowy rezystancji sięga
wartości rzędu pojedynczych teraomów, natomiast
spodziewany prąd upływu przyjmuje wartości kilku
– kilkudziesięciu nanoamperów przy napięciu
pomiarowym wynoszącym 3 kV.
2. Moduł testujący ciągłość połączeń - zadaniem tego
modułu jest kontrola rezystancji i poprawności
połączeń elektrycznych obwodów magnesu.
W tym przypadku spodziewany zakres pomiarowy
rezystancji jest rzędu kilkudziesięciu mikroomów.
3. Moduł testujący stan uzwojeń - podsystem ten
odpowiada za wykrywanie zwarć międzyzwojowych
w cewkach magnesu nadprzewodzącego. Dokonuje
się tego na podstawie analizy przebiegu napięcia
rozładowania kondensatora poprzez uzwojenie
badanego magnesu o charakterze RL.
Istotnym elementem umożliwiającym kontrolę
działania budowanego systemu pomiarowo-diagnostycznego
jest sprzętowy symulator obwodów magnesu, który zostanie
opisany w kolejnym rozdziale.

3. KONCEPCJA SYMULATORA
3.1. Założenia projektowe
Sprzętowy symulator magnesu nadprzewodzącego
powinien spełniać szereg założeń projektowych. Bardzo
istotna jest jego mobilność. Przyrząd ten będzie
wykorzystywany w różnych lokacjach, więc należy
ograniczyć gabaryty oraz masę urządzenia. Ze względu na
bezpieczeństwo pracy oraz mobilność symulator powinien
być pozbawiony zewnętrznego zasilania.
Symulator powinien także możliwie dokładnie
odwzorowywać obwody magnesu szczególnie pod kątem
kompatybilności złącz oraz poziomów napięć i prądów.
Magnes
nadprzewodzący
jest
skomplikowanym
urządzeniem, więc dopuszczalne są pewne uproszczenia
w budowie symulatora, szczególnie w odniesieniu do
obwodów zwielokrotnionych (np. ograniczenie ilości
jednakowych obwodów czujników temperatury).
Sprzętowy symulator powinien odwzorowywać różne
stany pracy magnesu nadprzewodzącego tzn. stan normalny,
normalny w niekorzystnych warunkach otoczenia oraz
awaryjny. Stan normalny oznacza, że parametry obwodów
magnesu przyjmują wartości znamionowe z określoną
dokładnością. Kolejny stan dotyczy sytuacji, w której
zmienia się temperatura oraz wilgotność otoczenia magnesu
co może spowodować przekroczenie punktu rosy. W takim
przypadku na złączach może pojawić wilgoć zwiększająca w
sposób istotny prądy upływu podczas testów.
Symulator powinien umożliwić zamodelowanie
podstawowych typów czujników temperatury stosowanych
w magnesach, pracujących w temperaturach z przedziału od
4 K do temperatury pokojowej. Symulator umożliwiający
sprawdzenie modułu testującego stan uzwojenia cewki
magnesu nadprzewodzącego powinien uwzględniać jej
parametry RL w temperaturze pokojowej, a także
odpowiednią wytrzymałość na prąd udarowy sięgający
wartości kilkuset amperów. Urządzenie powinno cechować
się kompatybilnością elektromagnetyczną, ponieważ
w otoczeniu symulatora będą znajdowały się urządzenia
elektryczne i elektroniczne, których praca nie może zostać
zakłócona. Sprzętowy symulator cewki powinien również
umożliwić symulację zwarcia międzyzwojowego.
3.2. Realizacja projektu
Głównym celem budowy sprzętowego symulatora
obwodów magnesu nadprzewodzącego jest potrzeba
kontrolowania poprawności działania systemu pomiarowodiagnostycznego oraz szkolenie obsługi. Na etapie
projektowym należy uwzględnić jego przystosowanie do
przeprowadzania konkretnych testów. Z tego względu
w symulatorze można wyodrębnić 3 bloki: blok do
testowania ciągłości połączeń, do kontroli rezystancji
izolacji oraz do badania stanu uzwojenia. Rysunek 1
przedstawia schemat blokowy symulatora.
W schemacie zaprezentowanym na rysunku 1
uwzględniono elementy istotne z punktu widzenia
symulatora. Na zamieszczonym obrazie nie uwzględniono
części symulatora, która odpowiada za kontrolowanie
modułu testującego zwarcia międzyzwojowe, gdyż
ze względu na emitowane zakłócenia zostanie ona
przygotowana w oddzielnej, ekranowanej obudowie.
Bloki "RI+(-,C)" symulujące rezystancję izolacji
obwodów magnesu zbudowane są z rezystorów i złącz typu
bananowego. Układy są konfigurowane za pomocą zworek

umożliwiając wybór odpowiedniej wartości rezystancji
symulującej rezystancję izolacji danych obwodów.

Rys. 1. Schemat blokowy części symulatora do testowania ciągłości
połączeń oraz rezystancji izolacji, gdzie: GB – gniazda bananowe,
ZD+/- /C – złącza diagnostyczne, Z – zwora, a także bloki
symulujące: cewkę magnesu (CM), tor zasilania (TZ+/-), rezystancję
izolacji (RI+/- /C) oraz zwarcia (ZC)

Dla systemu testującego ciągłość i poprawność
połączeń jest istotne, aby spadki napięć pomiędzy
wyprowadzeniami złącz z odpowiednich punktów obwodów
magnesu były mierzalne. Warunek ten nie jest spełniony
przy pracy magnesu w stanie nadprzewodnictwa. Większość
testów jest wykonywana w temperaturze pokojowej i takie
wartości parametrów obwodów magnesów zostały
zamodelowane w symulatorze. Do kontroli modułu
testującego ciągłość połączeń, elementy obwodów magnesu
są w symulatorze reprezentowane przez rezystory, o tak
dobranych wartościach, dla których spadki napięć przy
prądzie testującym stosowanym w układzie pomiarowym są
zbliżone do rzeczywistych. Zgodnie z założeniami symulator
powinien w uproszczony sposób odwzorowywać obwody
czujników
temperatury.
Zastosowanie
sensorów
identycznych jak w obiekcie rzeczywistym jest niewskazane,
ponieważ nie umożliwi to kontroli działania systemu przy
zmianie temperatury. Bazując na charakterystykach
temperaturowych tych czujników w symulatorze zostanie
zastosowany zestaw rezystorów. Wybór rezystancji
odpowiadającej danej temperaturze będzie dokonywany za
pomocą przełącznika wielopozycyjnego.
W sprzętowym symulatorze do sprawdzenia działania
modułu testującego rezystancję izolacji uwzględniona
zostanie rezystancja izolacji poszczególnych obwodów
magnesu: obwodów wysokonapięciowych (bus-bar i cewki),
obwodów średnionapięciowych (korektory) oraz obwodów
niskonapięciowych (np. czujniki temperatury). Symulator
będzie umożliwiał odwzorowanie warunków normalnych,
pracy przy niekorzystnych warunkach otoczenia oraz stanu
awaryjnego. Wiąże się to z koniecznością zastosowania
kilku rezystorów, które będą przełączane w zależności od
opcji wybranej przez użytkownika. Ze względu na brak
zasilania systemu niemożliwe jest zastosowanie kluczy
półprzewodnikowych oraz mechanicznych wymagających
zasilania. Dostępność na rynku kluczy mechanicznych
ręcznych zdolnych do przełączania napięcia 3 kV jest
ograniczona. Z tego względu do wyboru odpowiedniego
trybu pracy symulatora zdecydowano się zastosować
gniazda typu bananowego, których napięcia znamionowe
spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz zwór, za pomocą
których łączone będą odpowiednie gniazda. Umożliwienie
symulacji zwarcia niepełnego przy napięciu 1 kV oraz 2 kV
zostanie zapewniona za pomocą warystorów. Należy
zwrócić uwagę, iż zmiany położenia zwór można
dokonywać tylko przy braku zasilania. Z tego względu
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dostęp do części urządzenia umożliwiającej jego
konfigurację będzie ograniczony. Zrealizowane to zostanie
poprzez wybór odpowiedniej konstrukcji obudowy.
Sprzętowy symulator wykorzystywany przez moduł
testujący stan uzwojeń powinien umożliwić symulację
zwarcia międzyzwojowego. Należało więc oszacować jak
zmieni się indukcyjność cewki jeżeli nastąpi zwarcie między
sąsiednimi zwojami. Na rysunku 2 przedstawiono sposób
ułożenia uzwojenia używany w magnesach generujących
duże energie. Natomiast na rysunku 3 pokazano kształt
cewki magnesu nadprzewodzącego SIS100 wykorzystanego
do budowy synchrotronu w obiekcie badawczym
w Darmstadt [1].

Rys. 2. Kształt uzwojenia w magnesach wysokich energii [2]

R ma wpływ rezystancja uzwojeń Ruz oraz rezystancja Rfe
reprezentująca straty energii w rdzeniu. Rezystancja uzwojeń
została zmierzona i wynosi 115 mΩ. Rezystancję Rfe
oszacowano na podstawie przebiegów napięcia i prądu
uzyskanych na stanowisku badawczym podłączonym do
obiektu rzeczywistego [4]. Pomiary wykonano dla magnesu
znajdującego się w temperaturze pokojowej. Na rysunkach 5
oraz 6 przedstawiono przebieg napięcia i prądu dla
pojemności pomiarowej C wynoszącej 1,08 uF.

Rys. 4. Przebieg napięcia (linia ciągła) i prądu (linia przerywana)
zarejestrowany dla obiektu rzeczywistego przy pojemności
pomiarowej C wynoszącej 1,08 uF

Na podstawie przebiegów z rysunku 4 oraz symulacji
wykonanych w programie PSpice wyznaczono parametry RL
uzwojenia magnesu. Przebiegi napięcia i prądu
przedstawione na rysunkach 5 oraz 6, które nieznacznie
odbiegają od rzeczywistych przebiegów zaprezentowanych
na rysunku 4, otrzymano dla indukcyjności L = 150 H oraz
rezystancji Rfe = 4 Ω.
3,0

Rys. 3. Sposób ułożenia uzwojenia w magnesie SIS100 [1]

.

Na podstawie analizy kształtu uzwojenia magnesu
SIS100 zaprezentowanego na rysunku 3 stwierdzono, iż
w
zależności
od
miejsca
wystąpienia
zwarcia
międzyzwojowego indukcyjność magnesu może zmienić się
w zakresie od 15% do 30%.
System pomiarowy zawiera kondensatory pomiarowe
które są rozładowywane przez obiekt o charakterze RL oraz
klucz półprzewodnikowy IGBT. Po załączeniu klucza
powstaje obwód drgający RLC, w którym częstotliwość
oscylacji f napięcia i prądu jest opisana zależnością 1 [3].
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Rys. 5. Przebieg napięcia dla C = 1,08 uF, L = 150 uF,
Ruz = 115 mΩ oraz Rfe = 4 Ω
200

(1)

W obwodzie drgającym pojemność pomiarowa,
stanowiąca część systemu pomiarowego, jest znana
z tolerancją rzędu 0,5%. W symulatorze magnes jest
reprezentowany przez szeregowy model RL zawierający
cewkę powietrzną oraz rezystor. W rzeczywistym obiekcie
uzwojenia magnesu są nawinięte na rdzeniu wykonanym
z ferromagnetyka i jego parametry RL są zależne od wartości
przepływającego prądu oraz częstotliwości sygnału. Należy
mieć jednak na uwadze, że podczas diagnostyki magnesu
prąd pomiarowy jest niewielki w stosunku do prądu
znamionowego i rdzeń pracuje z dala od nasycenia. Stąd dla
uproszczenia zależność indukcyjności L od prądu można
pominąć. Indukcyjność magnesu została zmierzona
mostkiem RLC Hameg 8118 i dla częstotliwości pomiarowej
10 kHz wynosi ona 150 H. Na wartość rezystancji magnesu
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Rys. 6. Przebieg prądu dla C = 1,08 uF, L = 150 uF,
Ruz = 115 mΩ oraz Rfe = 4 Ω

Na podstawie przebiegów zamieszczonych na
rysunkach 4 - 6 zdecydowano, że w symulatorze magnes
będzie
reprezentowany
przez
cewkę
powietrzną
o indukcyjności L = 150 H, oraz rezystor Ruz o wartości
115 mΩ reprezentujący rezystancję uzwojeń.
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Testowany system ma umożliwić wykrywanie zwarć
międzyzwojowych.
Pod
względem
skuteczności
najtrudniejsze do zdiagnozowania są zwarcia, które
w nieznacznym stopniu wpływają na zmianę indukcyjności.
W rzeczywistości badany magnes ma niewielką liczbę
uzwojeń, stąd zmiana indukcyjności na skutek zwarcia może
mieć wartość rzędu kilkunastu procent. W analizie przyjęto
zmniejszenie indukcyjności o 15% do poziomu 127,5 uH
i analogiczną zmianę rezystancji uzwojenia.
Z przeprowadzonych symulacji wynika, że na skutek
przyjętych zmian parametrów RL częstotliwość oscylacji
obwodu wzrośnie o około 7,6%. Rezystancja Rfe,
reprezentująca straty w żelazie rośnie proporcjonalnie do
częstotliwości ze względu na straty na histerezę oraz do
kwadratu częstotliwości ze względu na straty na prądy
wirowe. Dobranie odpowiedniej wartości tej rezystancji
może być kluczowe dla jakości działania symulatora,
ponieważ głównie ta rezystancja wpływa na współczynnik
tłumienia amplitudy

opisany wzorem 2 [3].
(2)

2

Zastosowanie
w
symulatorze
rezystora
reprezentującego Rfe o wartości 4 Ω spowoduje poprawne
odwzorowanie zachowania badanego obiektu w przypadku
braku uszkodzenia. Jednak gdy wystąpi zwarcie rezystancja
4 Ω może być zbyt mała. Zakładając najbardziej
niekorzystny przypadek, w którym rezystancja Rfe zmienia
się z kwadratem częstotliwości, należałoby zastosować
w symulatorze rezystor o 16% większy, czyli o wartości
4,6 Ω.
Różnicę w przebiegu prądu rozładowania kondensatora
dla podanej zmiany rezystancji przedstawiono na rysunku 7.

Można zaobserwować, iż różnica pomiędzy
przebiegiem uzyskanym dla Rfe wynoszącej 4 Ω
(reprezentującej nieuszkodzone uzwojenie) i 4,6 Ω
(właściwej dla uzwojenia uszkodzonego) jest już
stosunkowo duża. Z tego względu w symulatorze można
zastosować rezystor o wartości 4,3 Ω znajdujący się
w środku przedziału zmian rezystancji Rfe. Godzimy się
wówczas na stosunkowo niewielki dodatni błąd
współczynnika tłumienia amplitudy przy założeniu braku
występowania uszkodzenia oraz niewielki ujemny błąd przy
założeniu występowania uszkodzenia
4. WNIOSKI KOŃCOWE
Opisane urządzenie konstruowane jest w ramach
projektu FAIR. Budowa sprzętowego symulatora magnesu
nadprzewodzącego jest bardzo istotna, gdyż pozwoli on na
kalibrację oraz weryfikację poprawności działania systemu
pomiarowo-diagnostycznego kontrolującego parametry
obiektu
rzeczywistego.
Zastosowanie
magnesu
o nieodpowiednich parametrach mogłoby z kolei
doprowadzić do groźnej w skutkach awarii akceleratora.
Drugim istotnym zastosowaniem symulatora ma być trening
obsługi
systemu
zapewniający
bezpieczną
pracę
z urządzeniem, na wyjściu którego pojawiają się przebiegi
o napięciu 3 kV i prądzie ponad 100 A. Wersje prototypowe
systemu
pomiarowo-kontrolnego
oraz
symulatora
sprzętowego
zostaną
w
najbliższych
miesiącach
przetestowane na obiekcie rzeczywistym w Darmstadt.
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HARDWARE SIMULATION OF FAILURES IN THE DIAGNOSIS OF SUPERCONDUCTING
MAGNETS
The article describes the concept of a hardware simulator of a superconducting magnet. The design assumptions and
requirements of the device are presented. Maintaining superconducting magnets capable of superconductivity requires
precise control of the parameters before the first run and during their work. To this end, the research team at the Faculty of
Electrical and Control Engineering of Gdansk University of Technology conducted research on specialized measuring
diagnostic - system testing state circuits for superconducting magnets in the project FAIR.
This device requires periodic calibration and testing. For the realization of this task a hardware simulator of a
superconducting magnet is being built, which will also allow user training.
Keywords: simulator superconducting magnet, insulation resistance, quench.
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PRZYRZĄDY WITRUALNE WSPOMAGAJĄCE NAUCZANIE PODSTAW METROLOGII
Anna SZLACHTA
Politechnika Rzeszowska, Zakład Metrologii i Systemów Diagnostycznych
tel.: +48 177432462
e-mail: annasz@prz.edu.pl,
moim zdaniem jest lepsze dla studentów, którzy
Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane aplikacje
w większości są absolwentami szkół ogólnokształcących.
opracowane w środowisku LabVIEW. Dotyczą one podstaw
Wykład
do
tego
przedmiotu
jest
tylko
metrologii m.in. opracowania pojedynczego wyniku oraz serii
piętnastogodzinny, dotyczy zagadnień z zakresu szeroko
wyników pomiaru. Przedstawiono przyrządy wirtualne, które
rozumianej
metrologii
wielkości
elektrycznych
symulują podstawowe układy stosowane w metrologii. Ich
i
nieelektrycznych,
z
zagadnieniami
przetwarzania
zastosowanie wzbogaca i uatrakcyjnia proces nauczania.
sygnałów. W czasie zajęć laboratoryjnych studenci mają
możliwość zapoznania się z treściami przedstawianymi na
Słowa kluczowe: metrologia, środowisko LabVIEW, przyrządy
wykładzie.
Laboratorium metrologii składa się z piętnastu
pomiarowe.
dwugodzinnych spotkań, do których należą:
1. Wprowadzenie do laboratorium – zajęcia obowiązkowe;
1. WPROWADZENIE
2. Obsługa przyrządów pomiarowych;
Na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 3. Obsługa oscyloskopu;
Rzeszowskiej prowadzonych jest pięć kierunków studiów 4. Opracowanie wyników pomiaru;
5. Zaliczenie praktyczne I serii ćwiczeń;
pierwszego stopnia, są to:
6. Pomiary napięcia, prądu i mocy;
 elektrotechnika,
7. Pomiary rezystancji, impedancji;
 informatyka,
8. Pomiary czasu i częstotliwości;
 elektronika i telekomunikacja,
9. Mostki pomiarowe;
 energetyka,
10. Zaliczenie pisemne II serii ćwiczeń oraz zajęcia
 automatyka i robotyka.
demonstracyjne;
Na wszystkich prowadzonych kierunkach realizowane
11. Akwizycja danych pomiarowych;
są zajęcia z zakresu metrologii elektrycznej i elektronicznej,
12. Przetwornik A/C;
w zależności od kierunku w ramach przedmiotów o różnych
13. Przetwornika C/A;
nazwach i wymiarze godzinowym.
14. Badanie charakterystyk czujników;
Aktualni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych
15. Zaliczenie pisemne III serii ćwiczeń oraz zajęcia
w większości są słabiej przygotowani do studiowania, niż to
demonstracyjne.
było kilka lub kilkanaście lat temu. Zajęcia z podstaw
metrologii prowadzone są na stosunkowo niskich semestrach
Ważnym elementem zaproponowanym do zaliczenia
(2, 3), dlatego bardzo ważne jest właściwe przedstawienie
laboratorium jest indywidualne zaliczenie praktyczne
zagadnień merytorycznych. Najmniej zajęć z metrologii
dotyczące opanowania techniki obsługi aparatury
mają studenci z informatyki (technika informacyjnopomiarowej: oscyloskopu, generatora, multimetru. Po
pomiarowa: wykład 30 godz., laboratorium 15 godz.) oraz
zaliczeniach pisemnych, które trwają około półgodziny
niestety dla automatyki i robotyki (metrologia w automatyce
studenci uczestniczą w zajęciach demonstracyjnych,
i robotyce: wykład 15 godz., laboratorium 30 godz.). Bardzo
w czasie których prezentowane są stanowiska: do
trudno jest w tak krótkim czasie przedstawić treści
automatycznego pomiaru prędkości obrotowej silnika oraz
metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych
sterowania falownikiem w pomiarach przepływów
niezbędne w dalszym procesie kształcenia i pracy.
dwufazowych.
Dla studentów pozostałych kierunków zajęcia
z metrologii prowadzone w ramach kilku przedmiotów.
1.2. Przyrządy wirtualne
W celu ułatwienia zrozumienia przekazywanych
1.1. Metrologia w automatyce i robotyce
studentom
treści
zaproponowano
wykorzystanie
W trakcie opracowywania planów studiów pierwszego
nowoczesnych
narzędzi
do
wzbogacenia
zajęć
stopnia kierunku automatyka i robotyka przedmiot
dydaktycznych, m.in. wspomaganie komputerowe wraz
„metrologia w automatyce i robotyce” posiadał 30 godzin
z odpowiednim oprogramowaniem. Wybrane problemy
wykładu i tylko 15 godzin laboratorium, ostatnio zostało to
metrologiczne są prezentowane w trakcie zajęć za pomocą
zmienione. Obecnie jest on realizowany w wymiarze 15
specjalnie przygotowanych wirtualnych instrumentów.
godzin wykładów oraz 30 godzin zajęć laboratoryjnych, co
W Zakładzie Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Politechniki Rzeszowskiej opracowano szereg aplikacji
w środowisku LabVIEW, które są wykorzystywane
w nauczaniu przedmiotu „Metrologia w automatyce
i robotyce”. Zastosowanie podobnych, opracowanych
w innych krajowych ośrodkach akademickich, programów
do procesu dydaktycznego zostało przedstawiane
w pracach [1-4].
2. OPRACOWANE PRZYRZĄDY
2.1. Mierniki analogowy i cyfrowy
W trakcie pierwszych zajęć studenci zapoznają się
z aparaturą pomiarową: multimetry, generatory, oscyloskopy
analogowe i cyfrowe oraz zasilacze.
Stosowane w laboratorium rzeczywiste przyrządy
pomiarowe nie są idealne, opracowane aplikacje
uwzględniają te właściwości (np. rezystancja wewnętrzna
woltomierza). W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci uczą
się poprawnie łączyć, właściwie dobierać przyrządy
pomiarowe oraz ich zakresy. W pomiarach napięcia stałego
oprócz właściwego wyboru zakresu miernika, na wynik
pomiaru ma wpływ rezystancja wewnętrzna źródła oraz
rezystancja woltomierza. W tym celu należy również
wyznaczyć błąd systematyczny.
Na rysunku 1 przedstawiono aplikację, która symuluje
pracę miernika analogowego wraz z układem pomiarowym.
W zależności od wartości mierzonego napięcia student ma
możliwość wyboru odpowiedniego zakresu pomiarowego.
Aplikacja na podstawie wyboru zakresu pomiarowego
woltomierza wyznacza jego rezystancję wewnętrzną według
danych producenta i wyświetla jej wartość na ekranie [5, 6].

analogowych i cyfrowych, tj. dobór zakresu, stała podziałki
dla miernika analogowego, czy rozdzielczość dla miernika
cyfrowego.
2.2. Mostek zrównoważony – Wheatstone'a
Na wykładzie z podstaw metrologii jednym
z podstawowych układów pomiarowych jest układ mostka
zrównoważonego, dla napięć stałych przedstawiany
najczęściej jako mostek Wheatstone'a. Na rysunku 3
przedstawiono typowy układ mostka.

Rys. 3. Układ mostka zrównoważonego [7]

Układ ten to podwójny dzielnik napięcia, składający się
z par oporników R1 i R2 oraz R3, R4 dołączonych do napięcia
zasilającego Uz. Napięcie U0 na przekątnej a-b jest równe
zeru, co zachodzi dla warunku R1 R4  R2 R3  0 , wówczas
układ mostka znajduje się w stanie równowagi.
Na potrzeby omówienia zagadnień dotyczących mostka
zrównoważonego opracowana została aplikacja, która
symuluje działanie mostka. Zadaniem studentów jest
doprowadzenie do stanu równowagi poprzez regulację
rezystorem R2, który wyglądem przypomina rezystor
dekadowy. Na rysunku 4 przedstawiono interfejs
użytkownika aplikacji „mostek zrównoważony”.

Rys. 1. Wirtualny woltomierz analogowy [5]

Kolejnym przykładem jest wirtualny miernik cyfrowy,
tutaj również istnieje możliwość wyboru zakresu
pomiarowego [5, 6]. Widok interfejsu użytkownika aplikacji
symulującej woltomierz cyfrowy przedstawia rysunek 2.

Rys. 4. Mostek zrównoważony

Dodatkowo istnieje możliwość zmiany wartości
napięcia zasilania oraz wartości rezystorów R3 i R4, których
stosunek jest odpowiedzialny za zakres mostka.

Rys. 2. Wirtualny woltomierz cyfrowy [5]

Przestawione przykładowe aplikacje przyrządów
pomiarowych pozwalają zobrazować na wykładzie
zagadnienia
dotyczące
zastosowania
przyrządów
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2.3 Mostek niezrównoważony z jednym czujnikiem
Kolejnym układem wykorzystywanym w pomiarach
wielkości elektrycznych i nieelektrycznych jest układ
mostka
niezrównoważonego
[6].
Układ
mostka
niezrównoważonego jest używany np. w pomiarach
temperatury (jeden czujnik) czy pomiarach odkształceń
(jeden, dwa lub cztery czujniki).
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Na rysunku 5 przedstawiono widok interfejsu aplikacji
mostka niezrównoważonego, pracującego z czujnikiem
rezystancyjnym. Dodatkowo zaimplementowano cztery
standardy określające współczynniki dla czujnika
rezystancyjnego Pt100. Studenci mają możliwość
zweryfikowania wartości temperatury otrzymanej w układzie
mostka z obliczeniami teoretycznymi.

Rys. 7. Przetwornik A/C z dwukrotnym całkowaniem [3, 4]

Rys. 5. Mostek niezrównoważony z czujnikiem Pt100

Takie rozwiązanie umożliwia porównanie obliczeń
temperatury na podstawie wartości rezystancji przy
zastosowaniu odpowiednich norm. W trakcie zajęć
laboratoryjnych studenci oprócz wirtualnych mostków mają
do dyspozycji układy rzeczywiste.
2.4. Przetwornik A/C z sukcesywną aproksymacją
Przetworniki A/C są wykorzystywane w torach
pomiarowych, ze względu na zasadę działania wyróżnia się
kilka typów przetworników. Jednym z nich jest przetwornik
z sukcesywną aproksymacją, jego działanie jest dość proste,
wynik otrzymujemy metodą kolejnych przybliżeń, czas
przetwarzania zależy od liczby porównań, czyli liczby bitów.
Proces konwersji można wyjaśnić za pomocą rysunku 6,
gdzie przedstawiono realizację przetwornika w środowisku
LabVIEW.

Autorzy tak opracowali aplikację, aby można było
zilustrować wpływ poszczególnych parametrów na pracę
przetwornika. W układzie zostały uwzględnione ważniejsze
podzespoły m. in. parametry integratora, częstotliwość
generatora wzorcowego, napięcie referencyjne [4].
W pracy [3] zostały przedstawione badania
opracowanego przetwornika dla różnych zakłóceń
występujących w torze pomiarowym.
3. ZREALIZOWANE PRACE DYPLOMOWE
W ramach prac dyplomowych opracowanych zostało
kilka większych aplikacji, m. in. wirtualny fazomierz czy
miernik zawartości harmonicznych.
3.1. Fazomierz
Program wirtualny fazomierz ma dwa tryby
symulacyjny oraz z akwizycją danych pomiarowych [8].
Istnieje możliwość wykorzystania trzech kart pomiarowych,
które są dostępne w laboratorium (NI PCI-6024E, NI USB
6009, NI USB 6015).
W opracowanej aplikacji zaimplementowano trzy metody
wyznaczania przesunięcia fazowego:
 metoda przejść przez zero;
 metoda korelacyjna;
 metoda krzywych Lissajous.
Na rysunku 8 przedstawiono interfejs użytkownika
wirtualnego
fazomierza,
pracującego
w
trybie
symulacyjnym.

Rys. 6. Przetwornik A/C sukcesywna aproksymacja

2.5. Przetwornik A/C z podwójnym całkowaniem
Kolejnym
przetwornikiem
A/C
często
wykorzystywanym w technice pomiarowej, w szczególności
w multimetrach cyfrowych, jest przetwornik z podwójnym
całkowaniem.
Na rysunku 7 przedstawiono realizację przetwornika
w środowisku LabVIEW.
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Aplikacja wirtualnego fazomierza uwzględnia korekcję
wyznaczenia przesunięcia fazowego spowodowanego
niejednoczesnym próbkowaniem w obu kanałach.
3.2. Statystyczne opracowanie serii wyników pomiaru
W ZMiSD wykonana została aplikacja do statystycznego
opracowania wyników serii pomiarów [6]. Na rysunku 9
przedstawiono widok interfejsu użytkownika aplikacji.

Po kilku latach pracy można stwierdzić, iż zastosowane
techniki przynoszą oczekiwane rezultaty, studenci chętnie
uczestniczą w zajęciach, a także wracają do Zakładu
Metrologii i Systemów Diagnostycznych, gdzie wybierają
prace dyplomowe inżynierskie lub magisterskie.
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VIRTUAL INSTRUMENTS SUPPORTING TEACHING OF METROLOGY PRINCIPLES
In this article the various applications elaborated in LABVIEW environment were presented. These applications show
the selected measurement problems occurring in teaching of metrology principles in the Department of Metrology and
Diagnostic Systems at Rzeszow University of Technology. Two of the mentioned applications are dedicated for simulation
of DC voltage measurement. Measurements can be done by analogue or digital virtual voltage meters. The expression of
uncertainty is the most important task in metrology as well for single value of measurement as for a series of values. The next
application makes possible to assess uncertainty of series of measurement results using the Gaussian distribution or the
Student's t-distribution. The another application shows problems accompanied with balanced and unbalanced bridges. The
resistive sensor Pt100 sensing the temperature of environments was use as element of unbalanced bridge. The last two
applications were developed to explain the ideas of analogue to digital conversion. In this article two virtual ADC converters
using successive approximate and dual slope were presented.
Keywords: metrology, LabVIEW, virtual instruments.
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RELATIONSHIP BETWEEN THE NUMBER OF MONTE CARLO TRIALS
APPLIED FOR MODELLING VOLTAGE OUTPUT ACCELEROMETERS
AND THE MAXIMUM DYNAMIC ERRORS
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tel.: 12 628 25 43, e-mail: k.tomczyk@cyfronet.pl
Abstract: This paper examines the influence of the number of
Monte Carlo trials on the maximum dynamic errors. These trials
were used for modelling voltage output accelerometers, while the
errors were represented by the maximum distance criterion.
A weighted least-squares method that is based on a Monte Carlo
adaptive procedure was used for accelerometer modelling. The
subsequent Monte Carlo trials were provided by the Box-Muller
pseudo-random number generator. As an example, modelling of the
Endevco87 accelerometer based on the measurement points of its
frequency characteristics was presented. Then, the errors corresponding to the input signals with one and two constraints were
determined. Finally, the relationship between the number of Monte
Carlo trials and the values of maximum dynamic errors was assessed. Modelling of the accelerometer was carried out in MATLAB14, while the maximum errors were determined using MathCad15. For calculations, the following personal computer was used:
64 bits AMD processor 3.4 GHz and 32 GB RAM.
Keywords: Monte Carlo trials, maximum distance criterion, voltage output accelerometer, Box-Muller pseudo-random number
generator.

1. INTRODUCTION
Modelling of voltage output accelerometers is most often carried out based on the result of the measurement of
amplitude and phase characteristics. Parallel approximation
of such characteristics can only be attained by utilising the
weighted least-squares (WLS) method that provides both the
model parameters and associated uncertainties [1–3].
A vector-matrix equation that employs the diagonal covariance matrix constitutes the kernel for this method. This covariance matrix is determined based on the averages and
standard deviations calculated for measurement points of
both characteristics, and by utilising the two numbers provided by using the pseudo-random number generator. Annex
C.4 for GUM-S1 shows the Box-Muller (B-M) generator
that produces normally distributed numbers [4]. The subsequent draw performed by this generator is specified as
Monte Carlo (MC) trial in subsection 7.9.4 of GUM-S1. The
total number of MC trials is defined as equal at least to 10 4.
In this subsection, one can also find the statement: ”The
choice of MC trials is arbitrary, but has been found to be
suitable in practice”. Taking this into account, the main task
of this paper is an assessment of the relationship between the
number of MC trials and the maximum dynamic errors. The

six values that are contained in the range  10 4 , 105  are
examined here. In order to ensure a sufficient accuracy of
modelling, it is reasonable to use the adaptive MC procedure
[4]. This procedure is performed by providing such a number
of MC trials for which the standard deviations determined
on the averages of the parameters and associated uncertainties attain the values resulting from the tolerances referring
to the uncertainties. When the adaptive MC procedure is
terminated, the averages of the parameters and uncertainties
are provided as the result of accelerometer modelling. Such
an approach can only ensure that the resulting model exactly
reflects the dynamics of the modelled accelerometer. The
reliability of such results is verified by performing a chisquared test that shows the difference between the two complex frequency responses. The first is calculated based on the
measurement data, while the second is obtained as a result of
accelerometer modelling. When the results of modelling are
obtained, it is possible to check the relationship between the
number of MC trials and the maximum dynamic errors. The
impact of the uncertainties associated with the parameters of
the model on the dynamic errors was pointed out in [5].
However, the modelling results were obtained by generating
only one set of MC trials and without using the adaptive MC
procedure. Taking this into account, this paper addresses the
aforementioned issues.
2. MODELLING OF VOLTAGE OUTPUT
ACCELEROMETER

The complex frequency response of a voltage output
accelerometer is presented by
K ( ) 

S

,

2

 
2
  j
1  


0
 0

(1)

where S ,  and 0 are voltage sensitivity, damping ratio
and non-damped natural frequency, respectively.
Let us present this complex frequency response in the
equivalent form
K ( , θ) 

a0
1  ja1  a 2 2

,

(2)

Yε
,
θˆ 
Ψ

where
θ  [a0 , a1, a2 ]

(3)

is the vector of parameters, while a0  S , a1  2 0 and
a2  1 02 .
The complex frequency response created based on
measuring points has the form
K (n )  A(n ) exp[ jΦ (n )]  R(n )  jI (n )
n  0, 1,  , N  1,

(4)

where N is the number of measurement points, while
R(n ) and I (n ) are the real and imaginary parts associated with this function, respectively.
Let us present the function (2) in relation to the measured frequencies  n , as follows
K (n , θ) 

a0
2

1  a2n  ja1n

.

(5)

where ε is the random vector drawn from the three dimensional normal distribution [4]. The covariance matrix that is
related to this distribution is calculated as
Σu 

(Ψθˆ  Y)T Σ 1 (Ψθˆ  Y) T 1 1
(Ψ Σ Ψ) .
2N  3

(6)

N 1

 2v,   

eR ( n )  a0  a1 n I ( n )  a2n 2 R( n ),

 K2 (

n0

eI (n )  a1n R (n )  a2n I (n )

are the errors of modelling.
The kernel of the WLS method that allows estimation
of the parameters of vector (3) is represented by

(8)

The 2 N dimensional vector Y is formed based on the real
and imaginary parts of (4), as follows

Ψ

(15)

MC  max( ,10 4 ),

(16)

where  is the smallest integer greater than or equal to
100 /(1  p ) , and p denotes the required coverage probability. The distribution of the parameters and associated
uncertainties is controlled by calculation of the corresponding standard deviations

 ai 

q
1
(r )
2
 (ai  a ) ,
q (q  1) r 1

i  0,1, 2 ,

(17)

where

(9)

while the 2 N  3 dimensional matrix Ψ has the form
ψ1T  ψ TN 1 ],

(14)

n)

n

a

 [ψ T0

  2v,1 ,

represents the number of degrees of freedom,  is the significance level that usually has a typical value equal to 0.05,
while  K ( ) is the standard deviation calculated based on

(7)

T

2

where

2

YT 
 R (0 ) I (0 ) R(1 ) I (1 )  R( n ) I ( n ),

K ( n )  K ( n , θ)

complex frequency response (4).
The sufficient number of MC trials for each B-M generation is determined by

where

~
θ  (ΨT Σ 1Ψ) 1 ΨT Σ 1Y.

(13)

The uncertainties θ̂ are finally calculated as the root
square of the diagonal elements of matrix Σ u .
The reliability of the modelling results is confirmed by
a two-tailed chi-square test, which is calculated as follows

ν  2N  3

Let us also now present the difference between (4) and (5) in
the following form
R (n )  jI (n )  eR (n )  jeI (n ),

(12)

(10)

where

1 q (r )
 ai
q r 1

(18)

for q  1, 2,  , Q , and Q is the total number of MC
generations [4].
3. MAXIMUM DISTANCE CRITERION

1
0


ψ n    n I ( n )   n R ( n )
 n 2 R ( n )  n 2 I ( n ) 

(11)

is obtained based on (7) according to the order of parameters
of vector (3).
In turn, the matrix Σ is the diagonal covariance matrix
developed by utilising the MC method. This method employs the Box-Muller pseudo-random number generator.
~
Uncertainties θ̂ associated with the estimated parameters θ
are calculated by using of Monte Carlo simulation, as follows

The maximum distance criterion always allows one to
determine the values of maximum errors in an analytical
way. The errors can be calculated for the input signals constrained only in magnitude and simultaneously in magnitude
and rate of change [5–7].
In the first case, the error is calculated directly based on
relation
M 1

D1  A  | k [ m] |,

(19)

k[m]  k a [m]  k s [m], m  0,1, , M  1

(20)

m0

where
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the accelerometer and the standard, while A, M and  are
the magnitude constraint, the number of samples and the
sampling interval, respectively.
The standard is developed by using a low-pass filter
whose cut-off frequency is equal to the accelerometer bandwidth.
In the second case, the error is determined using the relation
 m

D2  max    k [ m  i ] x02 [i ] 
m  i0


generation for which stability of the model parameters was
attained.
Table 2. Parameters and associated uncertainties
Accelerometer
parameter

(21)

m  0, 1,  , M  1,

where
m

x02 [ m]    [i ], m  0,1,, M  1
i 0

(22)

and [] is an auxiliary function obtained in several steps of
processing of the function k[m].
The most important property of the maximum dynamic
errors expressed by the criterion of maximum distance is
a constant value for the number of samples corresponding to
the steady-state impulse response.
4. RESULTS OF MODELLING

Associated uncertainties



~

~
S

[ ]

[m V /(m / s 2 )]

MC trials = 10
1,5

0,174

MC trials = 2  10 4
1,5

69

0,175

MC trials = 4  10 4
1,4

69

0,175

MC trials = 6  10 4
1,5

69

0,175

MC trials = 8  10 4
1,4

68

0,176

MC trials = 10 5
1,4

68

Table 1. Frequency and measurement data (amplitude and phase)
Frequency
F
[Hz]

Amplitude
A
[mV/(m/s2)]

Phase
Φ
[deg,]

Frequency
F
[Hz]

Amplitude
A
[mV/(m/s2)]

Phase
Φ
[deg,]

10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
300

98
96
94
94
96
98
96
98
94
96
94
95
96
95
98
95
100

-0,5
-0,5
-0,5
-1,0
-1,0
-2,0
-1,5
-1,5
-3,0
-3,0
-4,0
-5,0
-4,0
-5,0
-4,0
-5,0
-5,0

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
200

110
120
125
130
160
195
200
225
250
180
170
150
100
82
68
57
49

-6,0
-6,0
-7,0
-11,0
-17,0
-35,0
-62,0
-75,0
-103,0
-127,0
-140,0
-138,0
-144,0
-156,0
-160,0
-163,0
-165,0

The standard deviations related both to accelerometer
parameters and associated uncertainties are reported in Table
3. These statistics are at least twice lower than the numerical
tolerances related to the uncertainties associated with the
parameters. For the final MC generation, these tolerances
are:  S~  0,05,  ~f  0,5 and  ~  0,0005. The two
0

last columns in this table contain the total number Q of MC

69

Table 3. Standard deviation related to the parameters and associated
uncertainties as well as total number of MC generation

Standard deviation
related to accelerometer parameters

Standard deviation related
to uncertainties


 mV

 m
 s2


 S~







 ~f

0

[Hz ]
101

 ~
[]

104

102

1,5


 mV

 m
 s2









 ~f

 ~

[Hz ]

[]

101

104

0

H
[]

102

2

equal 95,5 mV /(m / s ), 1181 Hz and 0,008 respectively,
were obtained. The data reported in Table 2 show that the
~
~
~
differences occurred for  , S and f 0 .

[Hz ]

4

0,173

 S~

The modelling of the accelerometer was carried out
based on measurements of amplitude and phase
characteristics corresponding to 34 frequencies (Table 1).
~ ~
~
For all MC trials, the same values of S , f 0 and 

~
f 0

Total number
of MC generations

and k a [m], k s [m] are the discrete impulse responses of

1,2

1,8

MC trials = 10 4
0,5
2,5

0,1

15150

4

1,5
1,6
1,9
1,5
1,6

1,2

2,0

MC trials = 2  10
0,5
2,5

0,1

20288

1,2

MC trials = 4  10 4
2,1
0,5
2,5

0,1

22207

1,2

MC trials = 6  10 4
2,0
0,5
2,5

0,1

25128

1,3

MC trials = 8  10 4
2,1
0,4
2,5

0,1

23789

1,3

MC trials = 10 5
2,2
0,5
2,5

0,1

24208

Based on Table 3, it is easy to notice that, for all MC
trials, the standard deviation  ~f has obtained the required
0

value. The minimum and maximum values of Q were obtained for minimum and maximum values of MC trials,
respectively.
5. ASSESSMENT OF MONTE CARLO TRIALS

The relationship between the number of MC trials and
the maximum dynamic errors was checked for all cases of
the accelerometer parameters increase and decrease by the
associated uncertainties. The maximum values of dynamic
errors were obtained for all MC trials during the following
case of change parameters by associated uncertainties:
~ ~
~
~
~ ~
S  S , f 0  f 0 ,    . This case was indicated by 1 in
Table 5, which contains the values of magnitude and rate of
change constraints, the maximum values of errors D1 and
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D2 as well as the values of the  2 test. It is worth noting
that the minimum values of errors were obtained for the
reverse case of parameter changes.
Table 5. Constraints related to input signal, maximum errors and
chi-square test
Case of
change
parameters

1
1

A
[mV ]


[m / V ]

D1

D2

[mVs]

[mVs]

97,00

MC trials = 10 4
95,85
55,20

40,00

87,1

97,00

MC trials = 2  10 4
95,73
55,00

39,77

85,1

39,53

82,9

2

4

1

96,90

MC trials = 4  10
95,51
54,70

4

1

97,00

MC trials = 6  10
95,60
54,81

39,61

83,0

1

96,90

MC trials = 8  10 4
95,43
54,69

39,51

82,3

96,90

MC trials = 10 5
95,31
54,50

39,35

79,9

1

Based on Table 5, one can first of all point out that the



2

test has not been met for MC trials equal to 10 4 and

2  10 4. The values of this test should be greater than 47,5
and less than 84,8. This results directly from the chi-squared
distribution with the number of degrees of freedom ν equal
to 65 in accordance with (17). The values of this test reported in Table 5 have decreased with increasing number of
MC trials. This indicates a decrease in the difference between the complex frequency responses (2) and (4). Additionally, it should be noted that the value of both errors decreases with increasing MC trials. However, increasing of

the MC trial with a value equal to 2  10 4 entails approximately double the increase in computational time, which for
the value of 10 5 was 336 hrs and 35 min. Any further increase of MC trials leads to a considerable increase in calculation time.

6. CONCLUSIONS

It worth be noted, that the minimum number of MC trials determined by the range contained in JCGN 101 standard, should be checked by the value of the chi-square test.
Since this test confirms the reliability of the modelling results, the value of maximum errors obtained for the corresponding MC trails can be considered valid. It should also be
pointed that for voltage output accelerometers, regardless of
the number of MC trials, the maximum values of errors are
always obtained for the same case of change parameters by
associated uncertainties. Therefore, the calibration of such
sensors based on the maximum errors can be performed only
for this one case.
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ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY LICZBĄ PRÓB MONTE CARLO
W MODELOWANIU AKCELEROMETRÓW Z WYJŚCIEM NAPIĘCIOWYM
A MAKSYMALNYMI BŁĘDAMI DYNAMICZNYMI
Artykuł przedstawia analizę wpływu liczby prób Monte Carlo na wartości maksymalnych błędów dynamicznych. Próby te zastosowano do modelowania akcelerometrów z wyjściem napięciowym, natomiast błędy wyrażono za pomocą kryterium maksymalnej odległości. Do modelowania akcelerometrów zastosowano ważoną metodę najmniejszych kwadratów
wykorzystującą adaptacyjną procedurę Monte Carlo. Kolejne próby Monte Carlo zostały wygenerowane za pomocą generatora liczb pseudo-losowych Boxa-Mulllera. W oparciu o punkty pomiarowe charakterystyk częstotliwościowych, przedstawiono procedurę modelowania akcelerometru Endevco87. Następnie wyznaczono błędy odpowiadające sygnałom wejściowym z jednym i z dwoma ograniczeniami. Na końcu oceniono zależność pomiędzy liczbą prób Monte Carlo a wartościami
maksymalnych błędów dynamicznych. Modelowanie akcelerometru zrealizowano w programie MATAB14, natomiast maksymalne błędy wyznaczono w programie MathCad15.
Słowa kluczowe: próby Monte Carlo, kryterium maksymalnej odległości, akcelerometr z wyjściem napięciowym, generator
liczb pseudo-losowych Boxa-Mullera.
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Abstract: Rationale, as well as a theoretical framework, of a new
method for determining form measuring machine (FMM) sensor
indication errors with a use of deep-flick standard is presented
in the paper. Moreover, the proposed method has been compared
with the already existing approaches to this issue, including
the ones recommended by the FMM makers. Some experimental
results received for the Talymin 5 sensor by Taylor Hobson –
a world leader in manufacturing of the top-accuracy metrological
equipment of the kind, have been outlined, too. The obtained
outcomes prove that the devised method may be used for getting
sensor’s characteristics efficiently and, therefore,
also
for implementing corrections that minimise errors caused
by sensor’s nonlinearity effectively.

-

interchangeability of styluses differing in their length
and shape in order to measure complicated elements, e.g.
with deep, small-diameter holes,
ability to change nominal angular position of a stylus
within a broad range,
ability to measure in two orientations: both horizontal
and vertical one,
adjustable stylus tip force,
wide measuring range (as large as a few millimetres),
high resolution (not exceeding several nanometres).

Keywords: form measurement machine (FMM), flick standard,
sensor indication errors, calibration.

1. INTRODUCTION
Departures of mechanical elements from their nominal
form may both cause severe difficulties in assembly
and decrease an operational reliability by introducing
vibrations or the increased and variable friction. Therefore,
an accurate measurement of form deviations remains
a fundamental task in predicting a performance of end
products. What is more, thorough knowledge of scale
and type (i.e. ovality, polygonal shapes) of mechanical parts’
form deviations being a result of a manufacturing process
gives an opportunity to identify their technological sources.
In result, the manufacturing process can be significantly
improved.
When the factors mentioned above considered,
it cannot be surprising that the geometrical product
requirements are becoming more and more complex
and stringent. In effect, also a proper product verification
demands carrying out measurements of the top accuracy.
In order to achieve this, the metrological properties
and capabilities of form measuring machines (FMMs),
which are applicable to measurements of cylindrical
elements’, are under constant and rapid development.
An example of such instrument is presented in the figure 1.
However, the FMM’s part that affects the form
measurement accuracy the most significantly – a sensor –
has not been noticeably improved since decades, as due to
the specific working conditions and necessity for measuring
complex mechanical parts (fig. 2) these sensors have to meet
numerous demands, i.e.:
- small size and light weight,

Fig. 1. Talyrond 365 by Taylor Hobson

The sensors that meet all these requirements are
the inductive ones. The changes of dimensions
of the measured part are reflected in the changes of angular
position of a stylus arm. Then, also an armature connected
to this stylus moves between coils, changing their
inductance, as it is shown in the figure 3.

Fig. 2. Complexity of measurements conducted with a use of FMM

Unfortunately, a necessity for modifying nominal
angular position of a stylus arm during measurement
of different surfaces of the measured part introduces
extensive indication errors of a sensor as it is shown
in the figure 4.

Fig. 3. Inductive sensor applied in FMM

Fig. 6. The same straightness profile measurement results obtained
with two different parts of sensor’s measuring range being used
for acquiring data (x – ordinate value, l - profile length)
Table 1. Methods for sensor’s indication errors determination comparison
Method
Comparative
method

Fig. 4. An impact of stylus angular position during measurements
of mechanical parts on indication errors Δx (Talymin 5 gauge,
stylus length: 200 mm, measuring range:±1,03 mm)

In the chart the stylus angular position α corresponds
with sensor’s 0 indication, whereas β angle refers
to the changes of stylus angular position within the sensor
measuring range of ±1,03 mm, as presented in figure 5.

Multiwavestandard

Gauge
blocks

Single flick
standard
measurement
Fig. 5. Stylus angular position and dynamics
during measurements

However, these errors – usually exceeding the true
values of form deviations numerous times (!) – cannot be
eliminated easily, but without doing so, the measurement
results may be totally distorted (fig. 6).
Therefore, numerous different approaches have been
proposed to determine sensor indication errors and minimise
their influence on the measurement results. These
approaches with their drawbacks have been presented
in table 1. The method proposed in the paper is free of
the listed limitations.
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Straightness
standard

Cylindrical
artefact set
eccentrically

Drawbacks
- an expensive extra sensor
required
- additional measurement
stand has to be modified
depending on the investigated
sensor and a stylus being used
- characteristics obtained
in conditions differing from
the ones during the practical
measurements
- only disassemblable sensor
may be tested
- just mean amplification
coefficient estimated
- no information concerning
sensor characteristics
- costly standard that cannot
be easily calibrated
- non-intuitive interpretation
of results
- extremely time-consuming
- data obtained only at a few
isolated
points
within
measuring range
- characteristics obtained
in conditions differing from
the ones during the practical
measurements
- just mean amplification
coefficient estimated
- no information concerning
sensor characteristics
- costly standard
- method not applicable
to instruments which do not
support measurements along
spindle rotation axis
- non-standard, specially
designed stylus tip must be
used

Reference
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

2. ALGORITHM
The algorithm of determining sensor characteristics has
already been presented in [7]. However, in order to keep
the disquisition clear, its crucial statements are repeated
in the paper.
The presumption that the sensor’s characteristics
crosses the origin point (0,0) and can be described
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by the polynomial of k-degree (often the third or the fifth
one) was made. Therefore, a function which shows
the relation of gauge readings x to real stylus displacements
y (Fig. 7) is:
y = f(x)=

k

∑

j =1

j

ajx

(1)

3. SAMPLE RESULTS

where: aj – the polynomial coefficients.
A change of the measuring signal Δxi refers to a known
increase of a given stylus displacement Δyi = w (Fig. 7).
If measurements of Δyi = w value are performed in at least k
points within the sensor measuring range, the derivatives
of f(x) function values, referring to sensor reading xi can be
determined as it is presented in (2).
dy
dx

x  xi



w
 i
x i

The flick standards, which are cylinders with a deep
flick that is parallel to a cylinder’s rotation axis, have already
been quite common in metrological laboratories, so they
were chosen to be the reference ones in the proposed
method. Then, the flick depth corresponds with
the measurand value w. A set of such standards, differing
in their nominal flick-depth is presented in the figure 8.

(2)

After approximation of data points (xi;κi) with
a polynomial of k-1 degree, the f(x) polynomial coefficients
are determined and, therefore, sensor characteristics within
a total measurement range is obtained. Also, the subtraction
of y from x values makes the estimation of indication errors
e possible. After subtraction of a regression line from
the given function e(x), also the nonlinearity errors el(x) are
determined. Finally, when all indication errors are
calculated, necessary corrections are implemented.

In order to verify performance of the proposed method,
numerous experiments have been made. Sample results
of one of them are presented in the paper. In order to check
solution’s practical applicability a flick standard of nominal
depth w = 186,4 µm was used to determine Talymin 5 sensor
characteristics.
The deep-flick standard was measured numerous times,
each time using a different part of sensor’s measuring range,
and then nominal depth was compared with the measured
ones. Quotients of these two figures are equal to κi values
which are presented in the figure 9. Then, following
the already described procedure, polynomial is fitted to this
set of points and aj coefficients are calculated. Then, also,
indication errors as well as non-linearity ones are estimated.
The final results are presented in the figure 10.

Fig. 7. Sample characteristics of an FMM sensor
Fig. 9. κi values given experimentally

Fig. 8. A set of deep-flick standards

Fig. 10. Indication errors e(x) of Talymin 5 gauge
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4. CONCLUSION

6. REFERENCES

The proposed method for determining FMM sensor’s
indication errors seems to be an efficient alternative
to the already popularised ones, as it does not require using
any costly standards and is applicable to all FMMs – even
the ones which have their capabilities limited to roundness
profiles measurements. However, further investigation is
needed in order to assess an impact of factors affecting
the uncertainty of the method (outlined in the Ishikawa
diagram in the figure 11) and to conduct its full metrological
validation.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Fig. 11. Factors affecting the uncertainty of sensor’s indication
errors determination with a use of the method presented
in the paper
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WYZNACZANIE BŁĘDÓW WSKAZAŃ CZUJNIKÓW MASZYN DO POMIARU
ODCHYŁEK KSZTAŁTU I POŁOŻENIA (FMM)
PRZY ZASTOSOWANIU WZORCÓW Z GŁĘBOKIM ŚCIĘCIEM
W niniejszym artykule zaprezentowano podstawy teoretyczne nowej metody wyznaczania błędów wskazań czujników
indukcyjnych, w której stosowany jest wzorzec z głębokim ścięciem. Ponadto autorka przedstawiła obszerne uzasadnienie
dla podjęcia tej tematyki badawczej, a także porównała zaproponowaną metodę z już istniejącymi rozwiązaniami, w tym
przede wszystkim tymi, które zalecane są przez producentów urządzeń FMM. W artykule zamieszczone zostały również
przykładowe wyniki otrzymane w ramach eksperymentalnej weryfikacji działania nowej metody dla czujnika indukcyjnego
Talymin 5 firmy Taylor Hobson – wiodącego producenta maszyn służących do pomiaru odchyłek kształtu i położenia.
Uzyskane wyniki potwierdzają, że dzięki zastosowaniu zaproponowanej metody możliwe jest efektywne wyznaczenie
błędów wskazań czujników, a co za tym idzie, poprzez wprowadzenie odpowiednich poprawek – metoda ta umożliwia
również aktywną korekcję nieliniowości charakterystyki czujników. Jednocześnie nowy sposób wyznaczania błędów
wskazań czujników maszyn nie wymaga zastosowania ani odrębnego stanowiska badawczego, ani niestandardowych
końcówek pomiarowych, a jedynie wzorca kształtowego. Co więcej metoda ta może być stosowana również w przypadku
mniej zaawansowanych maszyn FMM, które służą do pomiaru wyłącznie profili poprzecznych, ale nie pozwalają mierzyć
profili wzdłużnych.
Słowa kluczowe: urządzenie do pomiaru odchyłek kształtu i położenia (FMM), wzorzec ze ścięciem, błędy wskazań
czujnika, wzorcowanie.
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POŚREDNIE POMIARY ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W SYSTEMACH AUTOMATYKI BUDYNKÓW
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Streszczenie: Podstawą efektywnej gospodarki energetycznej
w budynku są wiarygodne dane pomiarowe, które można
wykorzystać do stworzenia praktycznych miar określających
wydajność energetyczną. Archiwizowane pomiary parametrów
energetycznych pozwalają na stworzenie raportów i trendów, które
następnie po analizie umożliwiają znalezienie wszystkich
elementów mających wpływ na chwilową charakterystykę
energetyczną budynku. Pomiary zużycia energii mogą być
wykonywane na kilka sposobów: bezpośrednio mierząc aktualnie
pobieraną energię, porównawczo (np. ze stworzonymi wcześniej
profilami zużycia energii) lub pośrednio wykorzystując informacje
umożliwiające wyliczenie lub oszacowanie aktualnie pobieranej
energii na podstawie danych o urządzeniach ją pobierających i
informacji z innych systemów technologicznych lub z systemu
automatyki budynku (BMS).
W artykule przedstawiono pośrednie metody pomiaru zużycia
energii elektrycznej dla celów oświetleniowych, zasilania sprzętu
biurowego i komputerowego, infrastruktury informatycznej oraz
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pokazane zostało
wykorzystanie informacji (sygnałów) pochodzących z systemu
automatyki budynku takich jak informacja o obecności, informacja
o załączeniu i wyłączeniu poszczególnych urządzeń dla wyliczenia
pobranej przez poszczególne podsystemy energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: pomiar zużycia energii, pomiary pośrednie,
odczyt liczników, automatyka budynku, IoT.

1. WSTĘP
Efektywność energetyczna oznacza ilość energii
niezbędnej do uzyskania określonego rezultatu. Zarówno
na świecie jak i w Polsce podejmowane są działania, których
efektem ma być poprawa efektywności energetycznej czyli
osiągnięcie tych samych rezultatów przy mniejszym zużyciu
energii. Jest to na tyle istotne zagadnienie, że stworzone
zostały normy europejskie i światowe [1, 2], w których
zostało one ujęte. Również w polskim prawodawstwie,
oprócz przyjęcia norm międzynarodowych, powstała
„Ustawa o efektywności energetycznej” [3].
Jednym z podstawowych czynników warunkujących
energooszczędną eksploatację budynku jest możliwość
pełnego monitoringu zużycia mediów energetycznych,
w tym energii elektrycznej [4, 5]. Podstawą efektywnej
gospodarki energetycznej w budynku są wiarygodne dane
pomiarowe, które można wykorzystać do stworzenia
praktycznych miar określających wydajność energetyczną
[6, 7]. Regularnie i w długim okresie czasu wykonywane
i archiwizowane pomiary parametrów energetycznych
pozwalają na stworzenie raportów i trendów, które można

poddawać analizie prowadzącej do znalezienia wszystkich
elementów
mających
wpływ
na
charakterystykę
energetyczną budynku.
Możliwe jest wtedy grupowanie pomiarów według
różnych kryteriów: obszarów budynków (np. pięter,
pokojów pracowniczych, korytarzy itp.), rodzajów odbiorów
energii (oświetlenie, sprzęt komputerowy, wentylacja
i klimatyzacja), użytkowników pomieszczeń itd.
Polska Norma PN-EN 15193 określa, że zużycie energii
elektrycznej dla oświetlenia można zmierzyć jedną
z następujących metod [8]:

liczniki
energii
na
określonych
obwodach
oświetleniowych w rozdzielniach elektrycznych,

lokalne mierniki mocy zintegrowane ze sterownikami
oświetlenia w systemie zarządzania oświetleniem,

system zarządzania oświetleniem, który może obliczać
lokalnie zużytą energię i podawać tę informację
systemowi zarządzania budynkiem (BMS),

system zarządzania oświetleniem, który może obliczać
zużytą energię i udostępniać tę informację w formie
elektronicznej, np. w formie arkusza kalkulacyjnego,

system zarządzania oświetleniem, który rejestruje
upływ godzin, proporcjonalność (poziom ściemniania)
i odnosi je do bazy wewnętrznych danych
o zainstalowanym obciążeniu.
Te same zasady można zastosować również do
pozostałych typów pomiarów (sprzęt biurowy, ciepła woda
użytkowa itp.).
Podstawowym sposobem pozyskiwania danych
o zużyciu energii jest pomiar bezpośredni w różnych
punktach instalacji elektrycznej budynku. Konieczna jest
odpowiednia liczba liczników energii w poszczególnych
obwodach instalacji i ich późniejszy odczyt i rejestracja.
Takie podejście gwarantuje największą dokładność
pomiarów, ale często jest trudne i kosztowne w realizacji.
Głównymi czynnikami wpływającymi na realizację
pomiarów bezpośrednich są:

konieczność instalacji dużej liczby liczników
(podliczników),

często
brak
możliwości
opomiarowania
poszczególnych pomieszczeń lub grup pomieszczeń
ze względu na istniejąca strukturę instalacji
elektrycznej,

konieczność budowy infrastruktury informatycznej do
zbierania danych; w budynkach wyposażonych

w system BMS odpowiednia infrastruktura często
istnieje.
Pomiar pośredni możliwy jest przede wszystkim
w budynkach wyposażonych w systemy BMS [9, 10],
w których zbierane i archiwizowane są rozmaite dane
dotyczące stanu poszczególnych pomieszczeń, instalacji
technologicznych i otoczenia budynku: obecność
w pomieszczeniu, załączenie/wyłączenie odbioru energii
(najczęściej oświetlenia lub ogrzewania), temperatura,
natężenie oświetlenia zewnętrznego, praca klimatyzacji, stan
rolet itp. Sygnały te lub korelacja kilku sygnałów pozwala
z pewnym prawdopodobieństwem określić okresy załączenia
niektórych odbiorów. Przykładowo skorelowanie sygnału
obecności w pomieszczeniu, godzin tej obecności oraz
godzin wschodu i zachodu Słońca (w celu wyznaczenia pory
dnia
i
nocy)
pozwala
wyliczyć
z
pewnym
prawdopodobieństwem
czas
załączenia
oświetlenia
w pomieszczeniu. Znając moc odbiorów i okres ich
załączenia można obliczyć zużycie energii.
Dokładność i wiarygodność pomiaru pośredniego
zużycia energii zależy przede wszystkim od tego, jak
dokładnie za pomocą dostępnych sygnałów można określić
czas załączenia danego odbioru. Najlepsze wyniki dają
sygnały potwierdzenia załączenia danego obwodu
(np. potwierdzenia
załączenia
z
przekaźników
załączających). Przykładowo, znacznie trudniej i z mniejszą
wiarygodnością można oszacować czas załączenia
oświetlenia
na
podstawie
sygnału
obecności
w pomieszczeniu. Uwzględnić należy godziny obecności
(pora dnia czy nocy), pogodę mającą wpływ na natężenie
oświetlenia zewnętrznego i konieczność doświetlania
pomieszczenia w dzień, a także przyzwyczajenia
użytkownika(ów) danego pomieszczenia i jego świadomość
konieczności oszczędzania energii. W takich wypadkach
osiągnięcie odpowiedniej dokładności pomiarów pośrednich
wymaga długotrwałej obserwacji i posiadania danych z
różnych czujników.
W dostępnej literaturze znaleźć można omówienie
zagadnień związanych z różnego rodzaju metodami
umożliwiającymi
szacowanie
zapotrzebowania
energetycznego budynków niemieszkalnych, zarówno ze
względu na zainstalowaną infrastrukturę technologiczną jak i
wyposażenie IT lub biurowe [11]. Opisane są procedury
pomiarów zużycia energii z dostępnych źródeł (energia
elektryczna, gaz, kogeneracja itp.) w budynkach
niemieszkalnych (pod kątem różnych typów powierzchni
oraz różnych grup urządzeń) w celu oceny jakości i
porównywania budynków [12]. Znacząca ilość prac
prowadzonych jest w kierunku określenia wpływu
uwzględnienia obecności na zużycie energii przez
podsystemy oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji i
wentylacji oraz jak najdokładniejszej analizy zależności
pomiędzy profilami energetycznymi budynków a
aktywnością użytkowników [13, 14]. Brak jest natomiast
prac zmierzających do użycia pośrednich pomiarów energii,
zwłaszcza wykorzystujących możliwości istniejących lub
projektowanych systemów BMS. W pojedynczych pracach
przedstawione zostały ogólne założenia lub modele
systemów wykorzystujących sterowanie budynkiem jako
źródło danych o zużyciu energii [15].
W niniejszym artykule przedstawiono sposoby
pośredniego szacowania zużycia energii wybranych
odbiorów energii elektrycznej: oświetlenia, biurowego
sprzętu komputerowego, infrastruktury teleinformatycznej
oraz bojlerów do wytwarzania ciepłej wody użytkowej
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w budynkach biurowych. Dla oświetlenia rozpatrzono
oddzielnie pomieszczenia pracownicze i ogólnodostępne
(klatki schodowe, korytarze) dla różnych scenariuszy
sterowania oświetleniem.
2. METODY POMIARÓW ENERGII
Metody pomiaru zużycia energii można podzielić na
trzy kategorie, a wybór w konkretnym zastosowaniu zależy
od potrzebnego do uzyskania stopnia szczegółowości
pozyskiwanych informacji:
1. Porównanie.
Metoda ta polega na porównaniu aktualnego zużycia ze
zużyciem w okresie poprzednim. Informacja o zużyciu
może pochodzić zarówno z fizycznego pomiaru
realizowanego przez np. liczniki główne, albo z faktur
za bieżący i poprzedni okres rozliczeniowy. Zwykle
możliwa jest w tej metodzie ocena całościowa, która
nie daje możliwości oceny poszczególnych działań
podjętych
w
celu
polepszenia
parametrów
energetycznych budynku, a jedynie globalny ich
skutek. Dodatkowo w przypadku porównywania
fizycznych (globalnych) pomiarów parametrami
wpływającymi na to porównanie mogą być zmieniająca
się pogoda czy zmiana sposobu użytkowania
poszczególnych powierzchni.
2. Pomiar bezpośredni.
W metodzie tej wszystkie informacje pozyskiwane są
za pomocą fizycznego pomiaru, a zatem nie ma
konieczności
wprowadzania
żadnych
założeń
upraszczających, które powodują zmniejszenie
dokładności.
Pomiary
licznikami
głównymi
(na doprowadzeniu) umożliwiają tak jak poprzednio
jedynie globalną ocenę parametrów energetycznych.
Zatem w celu podziału na poszczególne obszary,
przestrzennie lub funkcjonalnie, konieczne jest
zastosowanie
opomiarowania
przy
pomocy
podliczników. W zależności od wymaganego stopnia
szczegółowości mogą to być np. liczniki realizujące
pomiary dla poszczególnych pięter, dla konkretnych
użytkowników, albo dla pomieszczeń o takiej samej
charakterystyce.
3. Pomiar pośredni.
W wielu przypadkach zastosowanie metody
porównania jest za mało dokładne, natomiast pomiar
bezpośredni powoduje stosunkowo duże koszty
opomiarowania lub trudności techniczne w instalacji
dużej ilości liczników. W takim przypadku może być
użyta metoda pośrednia, która umożliwia uzyskanie
różnych miar po przyjęciu pewnych założeń, zwłaszcza
jeśli wpływ przyjętych założeń na pozyskiwaną miarę
nie jest zbyt duży. W przypadku urządzeń lub
systemów sterowanych, dla których zbierane
i archiwizowane są dane procesowe możliwe jest
określenie zużycia energii przy pomocy innych
parametrów np. czasu załączenia danego urządzenia
i jego mocy.
3. METODY POŚREDNIE POMIARU ZUŻYCIA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Ze względów ekonomicznych w budynkach
niemieszkalnych często rezygnuje się z instalacji urządzeń
pomiarowych dla poszczególnych pomieszczeń. W celu
oszacowania zużycia energii w takich przypadkach można
zastosować metody pośrednie bazujące na identyfikacji
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czasu załączenia odbiornika energii i znajomości jego mocy.
Dokładność i wiarygodność pomiarów prowadzonych
pośrednio zależy od możliwości monitorowania czasu
załączenia urządzenia. W zależności od rodzaju odbioru, od
którego zależy sposób szacowania czasu załączenia, można
wyróżnić pośrednie metody pomiaru zużycia energii przez:

oświetlenie,

biurowy sprzęt komputerowy,

serwery i sprzęt infrastruktury teleinformatycznej,

bojlery do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

oświetlenia po zachodzie Słońca w i-tym miesiącu, TR
– dzienny czas pracy, niR – liczba dni roboczych w itym miesiącu (można przyjąć średnio 24 dni), kiAtm –
współczynnik korekcyjny uwzględniający
konieczność doświetlenia pomieszczenia w dzień ze
względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w itym miesiącu, i – kolejny miesiąc
Średni dzienny czas załączenia oświetlenia przed
wschodem (TiWsch) i po zachodzie (TiZach) Słońca oraz czas
pracy (TR) można wyliczyć z zależności (2), (3) i (4):
TiZWsch  tiWsch  t R 0   Tkor
TiZZach  t R1  tiZach   Tkor

4. POMIAR POŚREDNI ZUŻYCIA ENERGII
NA OŚWIETLENIE
Sposób oszacowania zużycia energii elektrycznej na
oświetlenie zależy od możliwości określenia czasu
załączenia oświetlenia. Można rozważyć następujące
przypadki sterowania oświetleniem:

pomieszczenia biurowe bez sterowania od obecności,

pomieszczenia biurowe ze sterowaniem od obecności,

pomieszczenia biurowe z lub bez sterowania na
podstawie danych o rzeczywistym stanie załączenia
oświetlenia,

pomieszczenia ogólnodostępne bez sterowania od
obecności,

pomieszczenia ogólnodostępne ze sterowaniem od
obecności,

pomieszczenia ogólnodostępne z lub bez sterowania na
podstawie danych o rzeczywistym stanie załączenia
oświetlenia.
4.1. Pomieszczenia biurowe bez sterowania oświetleniem
od obecności
W tym przypadku obliczenie rocznego zużycia energii
na oświetlenie w pomieszczeniu jest możliwe na podstawie
szacunków czasu przebywania w pomieszczeniu przy
obniżonym natężeniu oświetlenia naturalnego. Rozważyć
należy dwa przypadki:

pomieszczenia z oknami, w których zachodzi
konieczność okresowego załączenia oświetlenia
w czasie przebywania,

pomieszczenia bez okien, które muszą być oświetlane
przez cały czas obecności osób.
W przypadku pomieszczeń przeszklonych (z oknami)
można wyliczyć minimalne zużycie energii zakładając, że
oświetlenie jest załączone tylko między rozpoczęciem pracy
a wschodem Słońca oraz między zachodem a zakończeniem
pracy. Czas ten należy zwiększyć o 0,5 – 1 godziny ze
względu na konieczność używania oświetlenia bezpośrednio
po wschodzie i przed zachodem Słońca. Dodatkowo należy
zwiększyć zużycie energii o około 10 % ze względu na
konieczność doświetlania pomieszczenia w dzień
w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
W opisywanym przypadku minimalne roczne zużycie
energii EPB1zOmin można wyrazić zależnością (1):
12  P  n  T

0 iR
iZWsch  TiZZach  

E PB1zO min   
i 1  kiAtm  P0  niR  TR  TiZWsch  TiZZach 
(1)

gdzie: P0 – łączna moc opraw oświetleniowych
w pomieszczeniu, TiZWsch – średni dzienny czas
załączenia oświetlenia przed wschodem Słońca w itym miesiącu, TiZZach – średni dzienny czas załączenia

TR  t R1  t R 0

(2)
(3)
(4)

gdzie: tiWsch – średnia godzina wschodu Słońca w i-tym
miesiącu, tiZach – średnia godzina zachodu Słońca w itym miesiącu, tR0, tR1 – godzina rozpoczynania i
kończenia pracy, Tkor – dodatkowy czas załączenia
oświetlenia bezpośrednio po wschodzie i przed
zachodem Słońca.



W przypadku zależności (2), (3) i (4):
jeżeli czas TiZWsch < 0 lub TiZZach < 0, to odpowiedni
czas należy przyjąć równy zero;
jeżeli czas (TR–(TiZWsch+TiZZach)) < 0, to należy go
przyjąć równy zero.

Dla pomieszczeń z oknami można wyznaczyć
maksymalne roczne zużycie energii EPB1zOmax, zakładając, że
światło jest załączone przez cały czas pracy niezależnie od
zewnętrznych warunków oświetleniowych (5):
12

E PB1zO max   P0  niR  TR

(5)

i 1

gdzie: P0 – łączna moc opraw oświetleniowych w
pomieszczeniu, TR – dzienny czas pracy, niR – liczba
dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć
średnio 24 dni), i – kolejny miesiąc
Rzeczywiste zużycie zawierać się będzie pomiędzy
zużyciem minimalnym EPB1zOmin a maksymalnym EPB1zOmax
Wprowadzając współczynnik odzwierciedlający zachowania
prooszczędnościowe użytkowników kO można zapisać
zależność na rzeczywiste roczne zużycie energii EPB1zO
w pomieszczeniu (6).
E PB1zO  1  kO E PB1zO max  E PB1zO min   E PB1zO min (6)

Współczynnik zachowania prooszczędnościowego
użytkowników należy do przedziału [0, 1]. Wartość 0
współczynnika oznacza użytkownika bez zachowań
sprzyjających oszczędzaniu energii (np. wyłączanie
oświetlenia przy opuszczaniu pomieszczenia); wartość 1
oznacza bardzo świadomego użytkownika pomieszczenia,
który używa oświetlenia tylko w przypadkach koniecznych.
W przypadku pomieszczeń nieprzeszklonych (bez
okien) minimalne zużycie energii jest trudne do
oszacowania, gdyż wymaga znajomości minimalnego czasu
przebywania użytkownika w pomieszczeniu. Czas ten jest
możliwy do wyznaczenia w oparciu o znajomość rodzaju
pomieszczenia i charakter pracy użytkownika.
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W opisywanym przypadku minimalne roczne zużycie
energii EPB1bOmin można wyrazić zależnością (7):
12

E PB1bO min   P0  niR  TR min

(7)

i 1

gdzie: P0 – łączna moc opraw oświetleniowych w
pomieszczeniu, TRmin – średni minimalny dzienny
czas przebywania w pomieszczeniu, niR – liczba dni
roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio
24 dni), i – kolejny miesiąc
Dla pomieszczeń bez okien można wyznaczyć
maksymalne roczne zużycie energii EPB1bOmax, zakładając, że
światło jest załączone przez cały czas pracy (8):
12

E PB1bO max   P0  niR  TR

(8)

i 1

gdzie: P0 – łączna moc opraw oświetleniowych w
pomieszczeniu, TR – średni dzienny czas pracy, niR –
liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można
przyjąć średnio 24 dni), i – kolejny miesiąc
Wprowadzając
współczynnik
odzwierciedlający
zachowania prooszczędnościowe użytkowników kO można
zapisać zależność na rzeczywiste zużycie energii EPB1bO
w pomieszczeniu (9).
E PB1bO  1  kO E PB1bO max  E PB1bO min   E PB1bO min (9)

4.2. Pomieszczenia biurowe ze sterowaniem oświetleniem
od obecności
Automatyczne sterowanie oświetleniem w zależności
od obecności powoduje załączenie oświetlenia w przypadku
wykrycia obecności w pomieszczeniu, pod warunkiem
załączenia światła wyłącznikiem przez użytkownika.
W przypadku pozostawienia przez użytkownika załączonego
oświetlenia po opuszczeniu pomieszczenia układ sterowania
wyłącza światło po zadanym czasie opóźnienia.
W przypadku uzależnienia oświetlenia od obecności
można rozpatrzyć dwa przypadki:

pomieszczenie z oknami – obliczając minimalne
zużycie przy założeniu, że światło jest załączone
w godzinach porannych przed świtem i wieczornych po
zmierzchu uwzględniając dane z czujników obecności
w tym okresie. Zużycie maksymalne dla tego
przypadku jest wyznaczone przy założeniu załączenia
oświetlenia przez cały czas użytkowania pomieszczenia
z uwzględnieniem danych z czujników obecności.

pomieszczenie bez okien, dla którego wyznaczyć
można rzeczywiste zużycie na podstawie danych
z czujników obecności. Wyznaczanie w tym przypadku
zużycia minimalnego i maksymalnego nie ma sensu,
ponieważ w przypadku przebywania w pomieszczeniu
oświetlenie musi być załączone niezależnie od
warunków zewnętrznych.
W przypadku pomieszczeń z oknami można wyliczyć
minimalne zużycie energii zakładając, że oświetlenie jest
załączone tylko w przypadku obecności w pomieszczeniu
w okresie między rozpoczęciem pracy a wschodem Słońca
powiększonym o około 60 minut oraz w okresie między
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zachodem a zakończeniem pracy powiększonym o około 60
minut.
Dodatkowo należy zwiększyć zużycie energii o około
10% ze względu na konieczność doświetlania pomieszczenia
w dzień w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych. W opisywanym przypadku minimalne
roczne zużycie energii EPB2zOmin można wyrazić zależnością
(10):
 P0  niR  TiZWschOb  TiZZachOb   


E PB 2 zO min    k iAtm  P0  niR 
 (10)

i 1  T  T



T
iZWschOb
iZZachOb
 R

12

gdzie: P0 – łączna moc opraw oświetleniowych w
pomieszczeniu, TiZWschOb – średni dzienny czas
obecności w pomieszczeniu w okresie pomiędzy
wschodem Słońca a godziną rozpoczęcia pracy w itym miesiącu, TiZZachOb – średni dzienny czas
obecności w pomieszczeniu w okresie pomiędzy
zachodem Słońca a godziną zakończenia pracy w itym miesiącu, TR – średni dzienny czas pracy, niR –
liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można
przyjąć średnio 24 dni), kiAtm – współczynnik
korekcyjny uwzględniający konieczność doświetlenia
pomieszczenia w dzień ze względu na niekorzystne
warunki atmosferyczne, i – kolejny miesiąc
Czasy obecności w pomieszczeniu TiZWschOb i TiZZachOb
należy sumować na podstawie danych o obecności
w następujących przedziałach:

dla TiZWschOb: t R 0 , tiWsch  Tkor  , gdy tR0 < (tiWsch +
Tkor), w przeciwnym razie TiZWschOb należy przyjąć
zero,

dla TiZZachOb: tiZach  Tkor , t R1  , gdy tR1 > (tiZach – Tkor),
w przeciwnym razie TiZZachOb należy przyjąć zero.
Znaczenie symboli jest następujące: tiWsch – średnia
godzina wschodu Słońca w i-tym miesiącu, tiZach – średnia
godzina zachodu Słońca w i-tym miesiącu, tR0, tR1 – godzina
rozpoczynania i kończenia pracy, Tkor – dodatkowy czas
załączenia oświetlenia bezpośrednio po wschodzie i przed
zachodem Słońca.
Dla pomieszczeń z oknami można wyznaczyć
maksymalne roczne zużycie energii EPB2zOmax, zakładając, że
światło w pomieszczeniu jest załączone przez cały czas
obecności w pomieszczeniu w godzinach pracy (11):
12

E PB 2 zO max   P0  niR  TiZOb

(11)

i 1

gdzie: P0 – łączna moc opraw oświetleniowych w
pomieszczeniu, TiZOb – średni dzienny czas obecności
w pomieszczeniu w i-tym miesiącu, niR – liczba dni
roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć średnio
24 dni), i – kolejny miesiąc.
Rzeczywiste zużycie zawierać się będzie pomiędzy
zużyciem minimalnym EB2zOmin a maksymalnym EB2zOmax
Wprowadzając współczynnik odzwierciedlający zachowania
prooszczędnościowe użytkowników kO, można zapisać
zależność na rzeczywiste roczne zużycie energii EB2zO
w pomieszczeniu (12).
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E PB 2 zO  1  kO E PB 2 zO max  E PB 2 zO min   E PB 2 zO min
(12)

Współczynnik zachowania prooszczędnościowego
użytkowników należy do przedziału [0, 1]. Wartość 0
współczynnika oznacza użytkownika bez zachowań
sprzyjających oszczędzaniu energii (np. wyłączanie
oświetlenia przy opuszczaniu pomieszczenia); wartość 1
oznacza bardzo świadomego użytkownika pomieszczenia,
który używa oświetlenia tylko w przypadkach koniecznych.
W przypadku pomieszczeń bez okien można wyliczyć
zużycie energii elektrycznej na oświetlenie na podstawie
czasu przebywania w pomieszczeniu bazując na danych
z czujników obecności. W tym przypadku roczne zużycie
energii EPB2bO można wyrazić zależnością (13):
12

E PB 2bO   P0  niR  TiZOb

Słońca i po zachodzie Słońca tylko w okresie
użytkowania budynku (np. w godzinach pracy);
(2) w nocy w okresie, w którym budynek nie jest
użytkowany jest załączone oświetlenie nocne;
(3) w pozostałej części doby oświetlenie jest
wyłączone.

pomieszczenia nieprzeszklone, w których przyjmuje
się, że: (1) oświetlenie główne jest załączone w czasie
użytkowania budynku; (2) w pozostałej części doby
jest załączone oświetlenie nocne.
W
przypadku
pomieszczeń
ogólnodostępnych
przeszklonych zużycie energii EPO1zO do oświetlenia
pomieszczenia można oszacować na podstawie zależności
(15):

 P0  niR  TiZWsch  TiZZach  



E PO1zO    kiAtm  P0  niR  TR  TiZWsch  TiZZach   

i 1  P  n  T  T   P n  n   T
1 i
iR
D
 1 iR D R

(15)
12

(13)

i 1

gdzie: P0 – łączna moc opraw oświetleniowych w
pomieszczeniu, TiZOb – średni dzienny czas
przebywania w pomieszczeniu w i-tym miesiącu, niR
– liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można
przyjąć średnio 24 dni), i – kolejny miesiąc
W tym przypadku zużycie energii elektrycznej na
oświetlenie jest niezależne od zachowania i świadomości
użytkownika.
4.3. Pomieszczenia biurowe z lub bez sterowania
oświetleniem od obecności na podstawie danych
o rzeczywistym stanie załączenia oświetlenia
Dostępność danych o rzeczywistym czasie załączenia
oświetlenia umożliwia dokładny pomiar zużycia energii.
W budynkach wyposażonych w systemy BMS dane
o załączeniu poszczególnych obwodów są przeważnie
dostępne.
Na podstawie danych o stanie załączenia można
wyliczyć roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie
EPB3 można wyrazić zależnością (14):
12

E PB3   P0  TiZal

gdzie: P0 – łączna moc opraw do oświetlenia normalnego
w pomieszczeniu, P1 – łączna moc opraw do
oświetlenia nocnego w pomieszczeniu, TiZWsch –
średni dzienny czas załączenia oświetlenia przed
wschodem Słońca w i-tym miesiącu, TiZZach – średni
dzienny czas załączenia oświetlenia po zachodzie
Słońca w i-tym miesiącu, TR – dzienny czas pracy, TD
– czas trwania doby, ni – liczba dni w i-tym miesiącu,
niR – liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można
przyjąć średnio 24 dni), kiAtm – współczynnik
korekcyjny uwzględniający konieczność doświetlenia
pomieszczenia w dzień ze względu na niekorzystne
warunki atmosferyczne, i – kolejny miesiąc
Średni dzienny czas załączenia oświetlenia przed
wschodem (TiZWsch), po zachodzie (TiZZach) Słońca i czas
pracy można wyliczyć z zależności (16), (17) i (18):
TiZWsch  tiWsch  t R 0   Tkor
TiZZach  t R1  tiZach   Tkor
TR  t R1  t R 0

(14)

i 1

gdzie: P0 – łączna moc opraw oświetleniowych w
pomieszczeniu, TiZal – rzeczywisty czas załączenia
oświetlenia w pomieszczeniu w i-tym miesiącu, i –
kolejny miesiąc
Pośredni pomiar zużycia energii bazujący na danych
o rzeczywistym załączeniu oświetlenia nie jest obarczony
błędami wynikającymi z konieczności przyjmowania
dodatkowych założeń np. dotyczących zachowania
użytkowników pomieszczenia.
4.4. Pomieszczenia ogólnodostępne bez sterowania
oświetleniem od obecności
W przypadku pomieszczeń ogólnodostępnych bez
sterowania oświetleniem od obecności obliczenie rocznego
zużycia energii na oświetlenie jest możliwe na podstawie
czasów załączenie oświetlenia głównego i zmierzchowego.
Rozważono dwa przypadki:

pomieszczenia przeszklone, gdzie przyjmuje się, że:
(1) oświetlenie główne jest załączone przed wschodem

(16)
(17)
(18)

gdzie: tiWsch – średnia godzina wschodu Słońca w i-tym
miesiącu, tiZach – średnia godzina zachodu Słońca
w i-tym miesiącu, tR0, tR1 – godzina rozpoczynania
i kończenia pracy, Tkor – dodatkowy czas załączenia
oświetlenia bezpośrednio po wschodzie i przed
zachodem Słońca.




W przypadku zależności (3.29) i (3.30):
jeżeli czas TiZWsch < 0 lub TiZZach < 0, to odpowiedni
czas należy przyjąć równy zero;
jeżeli czas (TR-(TiZWsch+TiZZach)) < 0, to należy go
przyjąć równy zero.

W
przypadku
pomieszczeń
zamkniętych
(nieprzeszklonych) zużycie energii EPO1bO do oświetlenia
pomieszczenia można oszacować na podstawie zależności
(19):

E PO1bO

P
12  0

 niR  t R1  t R 0  Tdod  



   P1  niR  TD  t R1  t R 0  Tdod    (19)

i 1  P  n  n   T
iR
D
 1 i
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gdzie: P0 – łączna moc opraw do oświetlenia normalnego
w pomieszczeniu, P1 – łączna moc opraw do
oświetlenia nocnego w pomieszczeniu, tR0, tR1 –
godzina rozpoczynania i kończenia pracy, Tdod –
dodatkowy czas załączenia oświetlenia przed
rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, TD – czas
trwania doby, ni – liczba dni w i-tym miesiącu, niR –
liczba dni roboczych w i-tym miesiącu (można
przyjąć średnio 24 dni), i – kolejny miesiąc

o załączeniu poszczególnych obwodów są przeważnie
dostępne.
Na podstawie danych o stanie załączenia można
wyliczyć roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie
w pomieszczeniu ogólnodostępnym EPO3 można wyrazić
zależnością (22):
12

E PO3   P0  TiZal 0  P1  TiZal1 

(22)

i 1

4.5. Pomieszczenia ogólnodostępne ze sterowaniem
oświetleniem od obecności
W przypadku pomieszczeń ogólnodostępnych ze
sterowaniem oświetleniem od obecności obliczenie rocznego
zużycia energii na oświetlenie jest możliwe na podstawie
czasów załączenie oświetlenia głównego i zmierzchowego.
Rozważyć należy dwa przypadki:

pomieszczenia przeszklone, w których z racji funkcji
takich pomieszczeń (np. halle wejściowe) nie stosuje
się sterowania oświetlenie w zależności od obecności,
do obliczenia zużycia energii należy zastosować
metody jak dla pomieszczeń ogólnodostępnych bez
sterowania w zależności od obecności.

pomieszczenia nieprzeszklone, w których przyjmuje
się, że: (1) oświetlenie główne jest załączone w czasie
obecności; (2) w pozostałej części doby jest załączone
oświetlenie nocne.
W
przypadku
pomieszczeń
ogólnodostępnych
przeszklonych zużycie energii EPO2zO do oświetlenia
pomieszczenia można oszacować na podstawie zależności
(20):
E PO 2 zO  E PO1zO

(20)

gdzie: EPO1zO – zużycie energii w pomieszczeniach
ogólnodostępnych przeszklonych bez sterowania
oświetleniem od obecności (3.28).
W
przypadku
pomieszczeń
ogólnodostępnych
zamkniętych (nieprzeszklonych) zużycie energii EPO2bO do
oświetlenia pomieszczenia można oszacować na podstawie
zależności (21):
 P0  niR  TiObR  P1  niR  TD  TiObR   


E PO 2bO     P0  ni  niR   TiObNR 
 (21)

i 1 P  n  n   T  T
iR
D
iObNR 
 1 i
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gdzie: P0 – łączna moc opraw do oświetlenia normalnego
w pomieszczeniu, P1 – łączna moc opraw do
oświetlenia nocnego w pomieszczeniu, TiObR – średni
dzienny czas obecności w pomieszczeniu w dniu
robocze, TiObNR – średni dzienny czas obecności w
pomieszczeniu w dniu nierobocze, TD – czas trwania
doby, ni – liczba dni w i-tym miesiącu, niR – liczba
dni roboczych w i-tym miesiącu (można przyjąć
średnio 24 dni), i – kolejny miesiąc.
4.6. Pomieszczenia ogólnodostępne z lub bez sterowania
oświetleniem od obecności na podstawie danych
o rzeczywistym stanie załączenia oświetlenia
Dostępność danych o rzeczywistym czasie załączenia
oświetlenia umożliwia dokładny pomiar zużycia energii.
W budynkach wyposażonych w systemy BMS dane
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gdzie: P0 – łączna moc opraw do oświetlenia normalnego
w pomieszczeniu, P1 – łączna moc opraw do
oświetlenia nocnego w pomieszczeniu, TiZal0 –
rzeczywisty czas załączenia oświetlenia normalnego
w pomieszczeniu w i-tym miesiącu, TiZal1 –
rzeczywisty czas załączenia oświetlenia nocnego w
pomieszczeniu w i-tym miesiącu, i – kolejny miesiąc
Pośredni pomiar zużycia energii bazujący na danych
o rzeczywistym załączeniu oświetlenia nie jest obarczony
błędami wynikającymi z konieczności przyjmowania
dodatkowych założeń np. dotyczących zachowania
użytkowników pomieszczenia.
5. POMIAR POŚREDNI ZUŻYCIA ENERGII
PRZEZ BIUROWY SPRZĘT KOMPUTEROWY
Zużycie
energii
przez
sprzęt
komputerowy
w pomieszczeniach biurowych EPC można pośrednio
obliczyć bazując na ilości komputerów pracowników, które
są załączone w okresie pracy i ilości komputerów
(serwerów) załączonych w sposób ciągły (23).
12

E PC   nPC1  PPC1 n iR TR  nPC 2  PPC 2 n i TD  (23)
i 1

gdzie: PPC1, PPC2 – średnia moc jednego komputera
pracownika i komputera pracującego w sposób
ciągły, nPC1, nPC2 – liczba komputerów pracowników
i komputerów pracujących w sposób ciągły, niR –
liczba dni roboczych w i-tym miesiącu, ni – liczba dni
w i-tym miesiącu, TR – dzienny czas pracy, TD – czas
trwania doby, i – kolejny miesiąc.
Jeżeli nie są znane rzeczywiste moce poszczególnych
komputerów to można przyjąć w przybliżeniu dla
stacjonarnego komputera PC z monitorem LCD moc 150 W,
dla komputera przenośnego (notebooka) – 60 W, dla serwera
– 200 W.
6. POMIAR POŚREDNI ZUŻYCIA ENERGII
PRZEZ SERWERY I SPRZĘT INFRASTRUKTURY
TELEINFORMATYCZNEJ
Zużycie energii przez serwery i sprzęt infrastruktury
teleinformatycznej EIT można pośrednio obliczyć bazując na
liczbie zainstalowanych serwerów oraz liczbie innych
urządzeń infrastruktury teleinformatycznej (przełączniki,
routery itp) (24).
12

E IT   nSRV  PSRV  nRTR  PRTR  ni TD

(24)

i 1
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gdzie: PSRV, PRTR – średnia moc jednego serwera i jednego
urządzenia pomocniczego (switcha, routera), nSRV,
nRTR – liczba serwerów i urządzeń pomocniczych, ni –
liczba dni w i-tym miesiącu, TD – czas trwania doby,
i – kolejny miesiąc.
Jeżeli nie są znane rzeczywiste moce poszczególnych
komputerów to można przyjąć w przybliżeniu dla serwera
moc 400 W, a dla pozostałego osprzętu – po 30 W.
7. POMIAR POŚREDNI ZUŻYCIA ENERGII NA
PODGRZEWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Zużycie energii na podgrzewanie wody użytkowej
ECWU można obliczyć pośrednio na podstawie zużycia wody,
wymaganego przyrostu temperatury, sprawności bojlerów
oraz
konieczność
utrzymania
temperatury
wody
w godzinach nocnych mimo braku poboru (25). Ostatni
czynnik (kn) należy przyjąć doświadczalnie w granicach 1,1
– 1,5 zależnie od jakości izolacji bojlera
12

ECWU   ni 
i 1

1



 k  c H 2O   H 2O  Vi  Ti

(25)

gdzie: Vi – średnie dobowe zużycie ciepłej wody użytkowej
w i-tym miesiącu, ΔTi – średni przyrost temperatury
wody w i-tym miesiącu, ρH2O – gęstość wody, cH2O –
ciepło właściwe wody, η – sprawność bojlera, kη –
współczynnik korekcyjny uwzględniający
konieczność utrzymania temperatury wody w
przypadku braku poboru (np. w godzinach nocnych),
ni – liczba dni w i-tym miesiącu, i – kolejny miesiąc.
8. WNIOSKI
Przedstawione pośrednie metody pomiaru zużycia
energii elektrycznej dotyczą głownie dużych budynków,
w których możliwość określenia energii zużywanej przez
poszczególne podsystemy elektryczne, grupy pomieszczeń
lub grupy urządzeń jest wyjątkowo istotna [15].
W przeciwieństwie
do
pomiarów
bezpośrednich,
w przypadku których niezbędna jest instalacja dużej ilości
indywidualnych liczników energii, co generuje znaczne
koszty wynikające nie tylko z samego sprzętu ale również
z powodu ich montażu, zwłaszcza jeżeli wykonywane jest to
jako doposażenie istniejącej już instalacji, pomiary pośrednie
nie będą generować kosztów sprzętowych, a tylko
programowe w celu wykorzystania istniejących w systemie
BMS informacji.
Realizacja pomiarów pośrednich możliwa będzie zatem
w budynkach wyposażonych w systemy BMS, w których
dostępne są informacje, zarówno aktualne jak i archiwalne,
dotyczące stanu instalacji technologicznych, obecności,
temperatury, stanu pracy urządzeń elektrycznych. Metoda
pośrednia będzie oczywiście obarczona błędem, którego
wielkość będzie wprawdzie zależna od wielu parametrów,
ale możliwa do oszacowania. Przede wszystkim na
dokładność i wiarygodność pomiaru pośredniego wpływ
będzie miała możliwa do osiągnięcia dokładność sygnałów
określających czas załączenia poszczególnych odbiorów
i dokładność określenia ich mocy chwilowej.
Wypracowana w sposób teoretyczny metodyka
i wynikający z niej sposób obliczania ilości zużytej energii
w różnych
przypadkach
wymaga
potwierdzenia
doświadczalnego. Należy zrealizować instalację pomiarową

w budynku, lub przynajmniej jego części, wyposażonym w
system BMS, przeznaczoną do pomiarów bezpośrednich. Na
podstawie archiwizowanych danych dotyczących zarówno
pomiarów energii przez licznik jak i wszystkich sygnałów
z systemu automatyki budynku można będzie dla
poszczególnych
przypadków
porównać
dokładność
i wiarygodność wyników pomiarów zużycia energii
uzyskanych z wykorzystaniem opisanych metod pośrednich
ze zużyciem energii uzyskanym metodami bezpośrednimi.
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INDIRECT MEASUREMENTS OF ELECTRICITY CONSUMPTION
IN BUILDING AUTOMATION SYSTEMS
Reliable measurement data that can be used to create practical measures defining energy efficiency is the basis for
efficient energy management in building. Archived measurements of energy parameters allow to create reports and trends,
which then enables the analysis of all elements which influence the energy performance of the building. Measurements of
power consumption can be performed in several ways: directly measuring the currently available energy, comparatively (eg.
with earlier created profiles of energy consumption), or indirectly calculating or estimating the current power consumption
using the devices specifications and information from building technological systems or building management system
(BMS).
The article presents the indirect method of measuring electricity consumption for lighting, office and computer
equipment, IT infrastructure and hot water preparation (DHW). It shows the use of information (signals) coming from the
building management system, such as information about the presence, information about individual devices switching on and
off for calculation of current power consumption by the various subsystems of electricity.
Keywords: electricity consumption measurement, indirect measurement, meters reading, building automation, IoT.
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WSPÓŁBIEŻNA REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMOWYCH JAKO PRZYCZYNA
POWSTAWANIA OPÓŹNIEŃ W SYSTEMIE POMIAROWO-STERUJĄCYM
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Streszczenie: Opóźnienia w systemie pomiarowo-sterującym
przyczyniają się powstawania błędów pomiaru wielkości
zmiennych w czasie. Jedną z przyczyn powstawania opóźnień jest
współbieżna realizacja zadań programowych pod nadzorem
systemu operacyjnego. Opóźnienia poszczególnych zadań zależą
zarówno od algorytmu planowania zadań, jak i od czasu ich
realizacji. W artykule scharakteryzowano mechanizm powstawania
opóźnień w wielozadaniowym systemie operacyjnym oraz opisano
je w kategoriach probabilistycznych. Wyniki eksperymentów
symulacyjnych, zrealizowanych dla współbieżnej realizacji dwóch
zadań zilustrowano w postaci histogramów liczności.
Słowa kluczowe: model opóźnień, współbieżna realizacja zadań,
system operacyjny, system pomiarowo-sterujący.

1. OPÓŹNIENIA W SYSTEMIE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ PROGRAMOWYCH
Podstawą
rozważań
dotyczących
mechanizmu
powstawania opóźnień na skutek współbieżnej realizacji
zadań w systemie pomiarowo-sterującym jest opis jego
struktury, którą ogólnie można przedstawić w sposób
pokazany na rysunku 1. W systemie wyróżniono trzy rodzaje
urządzeń: przetworniki próbkujące, urządzenia wykonawcze
oraz komputery, przy czym do wymiany informacji między
nimi służy interfejs systemu, który ma postać magistrali.
Do pomiaru wartości chwilowych zmiennych w czasie
sygnałów charakteryzujących obiekt służą przetworniki
próbkujące. Uzyskiwane wyniki pomiaru są przetwarzane
przez komputery, których głównym zadaniem jest
wizualizacja danych. Komputery odpowiadają ponadto m.in.
za wyznaczanie wielkości wymuszających stan obiektu oraz
archiwizację danych.

Realizacja zadań programowych przez komputery
wymaga czasu, a zatem jest źródłem występowania opóźnień
w wyznaczaniu sygnałów sterujących obiektem. Zadania
najczęściej
wykonywane
są
pod
nadzorem
wielozadaniowego systemu operacyjnego, co jest przyczyną
ich rywalizacji o zasoby komputera i przyczynia się do
powstawania dodatkowych opóźnień związanych ze
współbieżną realizacją zadań. W artykule przedstawiono
probabilistyczny opis tego rodzaju opóźnień w dwóch
najprostszych przypadkach: gdy wywłaszczanie zadań jest
stosowane i gdy tak nie jest.
2. REALIZACJA ZADAŃ Z WYWŁASZCZANIEM
W
wielozadaniowym
systemie
operacyjnym
wykonywane zadania mogą mieć takie same lub różne
priorytety w dostępie do zasobów. Współbieżna realizacja
zadań o różnych priorytetach skutkuje często odebraniem
zasobu zadaniu o niższym priorytecie, a następnie
przyznaniem go zadaniu o wyższym priorytecie, co
nazywane jest wywłaszczaniem [1].
Załóżmy, że pula składa się z dwóch zadań, przy czym
zadanie 1 ma wyższy priorytet niż 2. Wywłaszczanie
następuje podczas aktywizacji zadania 1 w momencie, gdy
zadanie 2 jest aktualnie wykonywane. W takiej sytuacji
zadanie 1 wykonywane jest praktycznie bez przeszkód,
natomiast czas wykonywania zadania 2 może ulec
wydłużeniu. Dwa możliwe przypadki, w których zachodzi
wywłaszczenie zadania 2 przez 1 zilustrowano na rysunku 2.
a)

b)

Rys. 2. Wywłaszczanie zadania 2 przez zadanie 1 w przypadkach:
a) gdy zadanie 1 inicjowane jest w momencie wykonywania
zadania 2, b) gdy zadanie 1 opóźnia czas inicjacji zadania 2

Rys. 1. Ogólna struktura systemu pomiarowo-sterującego

Biorąc pod uwagę sposób korzystania z zasobów,
zadania możemy podzielić na dwie kategorie: inicjowane

okresowo oraz losowo. Zakładając, że wykonywanie
zadania 2 odbywa się cyklicznie co okres T, to całkowite
opóźnienie zadania 2, związane z realizacją zadania 1
wynosi [2, 3]:
 1 +  2

2
τ 2 = g t1  = 
t +  +   T
2
1 1

dla
t1  0, 2 
dla t1   2 , T  1  ,
dla t1  T  1 , T 

(1)

gdzie: t1 – moment inicjacji zadania 1, θ1, θ2 – czasy trwania
zadań 1 i 2, T – okres repetycji, przy czym t1  <0,T).
Zależność (1) przedstawiono graficznie na rysunku 3.

W wielozadaniowych systemach operacyjnych inicjacja
poszczególnych zadań bardzo często odbywa się w sposób
losowy, wobec czego rozpatrywanie opóźnień ich realizacji
w kategoriach probabilistycznych może stanowić
skomplikowany problem z uwagi na konieczność
wykonywania złożonych obliczeń analitycznych. W takim
przypadku do wyznaczania rozkładu opóźnień można
stosować przybliżone metody analityczne [4, 6, 7] lub
wykorzystać symulację probabilistyczna zgodnie z metodą
Monte Carlo. Przykład wykorzystania tej metody
zaprezentowano w poniższym eksperymencie.
Eksperyment 1. Celem eksperymentu jest uzyskanie
histogramu opóźnienia zadania 2, w przypadku gdy może
być ono wywłaszczane przez zadanie 1. Założono, że
obydwa zadania inicjowane są w sposób losowy zgodnie
z rozkładem jednostajnym w przedziale czasowym
T = 10 ms. Eksperyment składa się ze 100 000 kroków,
z których każdy polega na losowym wyborze chwil inicjacji
zadań 1 i 2. Następnie sprawdzane jest, czy podczas
realizacji zadania 2 wystąpiło zadanie 1, po czym obliczane
jest całkowite opóźnienie zadania 2. Uzyskany w wyniku
eksperymentu histogram liczności opóźnień zadania 2
zamieszczono na rysunku 5.

Rys. 3. Graficzna interpretacja zależności opóźnienia realizacji
zadania 2, gdy stosowane jest wywłaszczanie przez zadanie 1

Przy założeniu, że zadanie 1 inicjowane jest losowo
zgodnie z rozkładem jednostajnym w przedziale <0,T)
opóźnienie zadania 2 ma również charakter losowy [2].
Znajomość związku między opóźnieniem zadania 2,
a czasem aktywizacji zadania 1 w postaci (1) umożliwia
wyrażenie opóźnienia τ2 w postaci funkcji gęstości
prawdopodobieństwa. W pracach [1, 3] wykazano, że
funkcja gęstości prawdopodobieństwa opóźnienia τ2 dla
rozpatrywanego przypadku ma postać:
 T  1   2
δ  2  τ 2 

T
 
2
 + δ 1 +  2  τ 2  dla τ 2  1,1 +  2
f τ 2 τ 2  =  T
, (2)
1

+

T

0
dla τ 2  1,1 +  2


Rys. 5. Histogram opóźnienia zadania 2 w przypadku
wywłaszczania go przez zadanie 1. Czas realizacji zadania 1:
θ1 = 5 ms, zadania 2: θ2 = 2 ms

3. REALIZACJA ZADAŃ BEZ WYWŁASZCZANIA
gdzie δ jest dystrybucją delta Diraca. Rozkład całkowitego
opóźnienia
związanego
z
realizacją
zadania
2
zaprezentowano na rysunku 4.

Rys. 4. Rozkład opóźnienia wykonywanego cyklicznie zadania 2,
gdy możliwe jest jego wywłaszczenie przez inicjowane losowo
zadanie 1
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Współbieżne wykonywanie zadań bez ich wzajemnego
wywłaszczania zachodzi wtedy, gdy realizowane w systemie
zadania mają taki sam priorytet. W takiej sytuacji zadaniom
przydzielane są zasoby w kolejności, w jakiej się zgłaszają.
Wobec tego inicjacja zadania w chwili, w której
wykonywane jest inne zadanie wiąże się z koniecznością
oczekiwania na wykonanie wcześniej zaplanowanych zadań.
Mechanizm powstawania opóźnienia, związanego z
realizacją dwóch zadań o takim samym priorytecie
zilustrowano na rysunku 6.
Zakładając, że wykonywanie zadania 2 odbywa się
cyklicznie co okres T całkowite opóźnienie zadania 2,
związane z ewentualną koniecznością oczekiwania na
zakończenie realizacji zadania 1, uwzględniające czas jego
realizacji, wynosi [2, 3]:
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2
τ 2 = g t1  = 
t1 + 1 +  2  T

dla

t1  0, T  1 

dla t1  T  1 , T 

.

(3)

a)

b)

z wywłaszczaniem zadania 2 zachodzącym w przypadku,
gdy inicjacja zadania 1 następuje podczas jego realizacji.
W histogramie z rysunku 8 można zaobserwować
wyraźny udział opóźnień o wartości 2 ms, które są równe
czasowi realizacji zadania 2. Oznacza to, że często zachodzi
sytuacja, w której opóźnienie w dostępie do zasobu nie
występuje, więc nie dochodzi do konfliktu między
współbieżnie realizowanymi zadaniami. Maksymalne
opóźnienie realizacji zadania 2 jest sumą opóźnień
cząstkowych
realizacji
poszczególnych
zadań
i w rozpatrywanym przykładzie wynosi 7 ms.

Rys. 6. Mechanizm powstawania opóźnienia przy realizacji dwóch
zadań o takim samym priorytecie: a) gdy zadanie 2 inicjowane jest
w momencie wykonywania 1, b) gdy zadanie 1 inicjowane jest w
momencie wykonywania 2

Zależność opóźnienia realizacji zadania 2 w funkcji chwili
inicjacji zadania 1 dla zadań o jednakowym priorytecie
przestawiono na rysunku 7.

Rys. 8. Histogram opóźnienia zadania 2 w przypadku realizacji
dwóch zadań o tym samym priorytecie. Czas realizacji zadania 1:

θ1 = 5 ms, zadania 2: θ2 = 2 ms

Rys. 7. Graficzna interpretacja zależności opóźnienia realizacji
zadania 2 w przypadku realizacji dwóch zadań o tym samym
priorytecie

Rozpatrywanie całkowitego opóźnienia realizacji
zadania w kategoriach probabilistycznych wiąże się bardzo
często z koniecznością analitycznego wyznaczania splotu
rozkładów opóźnień cząstkowych [1]. Problem ten stanowi
złożone zagadnienie, a dodatkową trudność sprawia
uzyskiwanie opisu analitycznego poszczególnych opóźnień.
W związku z tym zastosowanie eksperymentu
symulacyjnego, podczas którego zbiory odpowiednich
opóźnień można sumować algebraicznie [5] jest znacznie
prostszym sposobem wyznaczania histogramu opóźnienia
całkowitego.
Eksperyment 2. Eksperyment ma na celu wyznaczenie
histogramu opóźnienia zadania 2, w przypadku gdy jest ono
realizowane współbieżnie z zadaniem 1 o takim samym
priorytecie. Histogram opóźnienia całkowitego, przy
założeniu losowej inicjacji obydwu zadań zgodnie
z rozkładem jednostajnym w przedziale czasowym
T = 10 ms zamieszczono na rysunku 8.
Kształt uzyskanego rozkładu przypomina rozkład
opóźnienia zadania 2 w przypadku wywłaszczania go przez
zadanie 1 (rys. 5) z tą różnicą, że brakuje w nim składnika,
dla którego opóźnienie całkowite stanowi sumę czasów
realizacji zadań 1 i 2 [3]. Składnik ten związany jest

Eksperyment 3. W eksperymencie wyznaczono rozkład
opóźnienia zadania 2 dla losowej inicjalizacji zadania 1
o rozkładzie wykładniczym w przedziale <0,T). Dla
uproszczenia rozważań założono, że zadanie 2
aktywizowane jest cyklicznie co okres T oraz, że priorytety
realizowanych współbieżnie zadań 1 i 2 są jednakowe.
Histogram otrzymanego w wyniku eksperymentu opóźnienia
całkowitego dla okresu T = 10 ms zamieszczono na
rysunku 9.

Rys. 9. Histogram opóźnienia zadania 2 w przypadku realizacji
dwóch zadań o tym samym priorytecie, dla aktywizacji zadania 2
w sposób cykliczny i zadania 1 w sposób losowy zgodnie
z rozkładem wykładniczym. Czas realizacji zadania 1: θ1 = 5 ms,
zadania 2: θ2 = 2 ms
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W kształcie uzyskanego histogramu po raz kolejny
dominuje składnik związany z opóźnieniem wykonywania
zadania 2. Wraz ze wzrostem wartości opóźnienia spada
prawdopodobieństwo jego wystąpienia, przy czym spadek
ten zależy od parametrów rozkładu, zgodnie z którym
inicjowane jest zadanie 1 i może być opisywany funkcją
wykładniczą [3]. Uzyskany histogram opóźnienia,
nieuwzględniający składnika związanego z opóźnieniem
realizacji zadania 2 zamieszczono na rysunku 10.

rozkładów opóźnień. Analityczne wyznaczanie funkcji
gęstości prawdopodobieństwa opóźnień powodowanych
współbieżną realizacją zadań w systemie operacyjnym
stanowi dość złożone zagadnienie [3]. Z tego powodu do jej
wyznaczania konieczne jest poszukiwanie innych sposobów,
takich jak przybliżone metody analityczne lub wykorzystana
w pracy metoda symulacyjna Monte Carlo.
Z przedstawionych histogramów liczności wynika, że
opóźnienia związane ze współbieżną realizacją zadań silnie
zależą od algorytmu planowania zadań w systemie
operacyjnym. Opóźnienie wprowadzane przez każde z zadań
zależy więc od czasu dostępu do zasobu oraz czasu jego
użytkowania.
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CONCURRENT COMPUTING AS A CAUSE OF DELAYS IN MEASURING
AND CONTROL SYSTEM
In modern measuring and control system delays are created due to various factors, such as data processing time,
concurrent computing time, wireless transmission speed, etc. Delays caused by concurrent computing depend on time of use
of the system resources by tasks and instants of initiation of tasks. This article characterizes arising of delays in multitasking
operating system. Delays have been described in probabilistic categories.
Delay created by concurrent computing is a source of measurement data error, therefore it should be taken into
consideration for measuring and control system analysis. In this situation, the knowledge of delay distributions is necessary.
However, calculating of delay probability density function is usually very complex issue. Therefore, for the aim of delay
distribution determination another methods need to be used, such as simplified analytical methods [4,6,7] or probabilistic
simulation, called Monte Carlo Method.
Results of simulation experiments are presented by exemplary delay histograms. As it results from shape of these
histograms delays caused by concurrent computing depend on operating system task scheduler algorithm. Hence, delay
created by various tasks depend on instant of obtaining access to resource by the task and time of use of this resource.
Keywords: model of delay, concurrent computing, operating system, measuring and control system.
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Streszczenie: Przetworniki impedancja – napięcie (Z/U) stanowią
podstawowy
element
komputerowych
tomografów
impedancyjnych. W artykule przedstawiono sposób zmniejszenia
błędów przetwarzania przetwornika
Z/U z zastosowaniem
sztucznej sieci neuronowej wielowarstwowej, perceptronowej
(MLP). Dokładność metody porównano z dokładnością uzyskaną w
przypadku wyznaczania poprawek dla dwu składowych
impedancji: rezystancyjnej i reaktancyjnej na podstawie wzorów
analitycznych wyprowadzonych dla schematu zastępczego układu.
Słowa kluczowe: przetwornik impedancja-napięcie, sztuczne sieci
neuronowe, korekcja wyników pomiarów.

1. WSTĘP
Metody spektroskopii impedancyjnej są szeroko
stosowane do badania obiektów o różnej naturze w wielu
dziedzinach nauki i techniki takich jak: fizyka ciała stałego,
diagnostyka metali i stopów, nanotechnologie, medycyna i
biologia [1-5]. Instrumentem służącym do praktycznej
realizacji spektroskopii impedancyjnej jako metody
badawczej są analizatory impedancji [6,7]. Dla tych układów
pomiarowych ważnym jest osiąganie dużej szybkości
przetwarzania. W wyniku pomiarów gromadzone są duże
ilości danych, złożone z par wartości składowych impedancji
uzyskane dla różnych punktów przestrzeni dla różnych
wartości częstotliwości. Dlatego analizatory impedancji
realizowane są najczęściej z wykorzystaniem metody
bezpośredniego porównania. Przyrządy pomiarowe bazujące
na tej metodzie charakteryzuje nie tylko duża szybkość, ale
również prostota realizacji. Ma to ważne znaczenie
pozwalające uzyskać aparaturę pomiarową o mniejszej
masie i objętości oraz o mniejszym poborze mocy i otwiera
możliwości przeprowadzania badań w warunkach nie tylko
laboratoryjnych [8].
W nowoczesnych analizatorach impedancji stosowane
są głównie autokompensacyjne przetworniki impedancjanapięcie bazujące na wzmacniaczach operacyjnych (WO),
które w dalszej części są nazywane skrótowo autokompensacyjne przetworniki Z/U [6, 8, 9]. Układy te
posiadają szereg zalet, między innymi: liniowość i stabilność
funkcji przetwarzania, wysoką czułość i dużą szybkość
przetwarzania, możliwość utrzymania zadanych warunków
energetycznych na obiekcie badanym (stabilne zadane
napięcie lub prąd) oraz umożliwiają pomiary zarówno w

trybie pomiaru impedancji, jak i w trybie pomiaru
admitancji.
Podstawową wadą przetworników Z/U są błędy
częstotliwościowe związane ze spadkiem wzmocnienia WO
wraz ze wzrostem częstotliwości sygnału wymuszającego
oraz powstawaniem zwarcia wejścia WO do ziemi poprzez
pojemności doziemne. Znane są układowe sposoby
eliminacji lub zmniejszenia tego problemu, oparte na
wprowadzeniu redundancji sprzętowej do toru pomiarowego
(odpowiednie kondensatory) [6,10]. Działanie to jednak nie
zawsze jest skuteczne. W celu zmniejszenia błędów
dynamicznych autokompensacyjnych przetworników Z/U
można wykorzystać procedury korekcji wyników pomiarów,
bazujące na wykorzystaniu możliwości obliczeniowych
mikroprocesora w torze pomiarowym przetwarzającym
sygnał pomiarowy [11,12]. Procedury takie wymagają:
- wyprowadzenia wzorów analitycznych dla schematu
zastępczego przetwornika Z/U uwzględniającego niektóre
parametry wzmacniacza operacyjnego rzeczywistego i
czynniki destabilizujące (np. wpływ zmiany temperatury);
- wyliczenia za pomocą algorytmów korekcji poprawek oraz
wprowadzenie ich do surowych wyników przetwarzania.
Jednak nie zawsze jest możliwe uzyskanie wzorów
analitycznych do algorytmów korekcji. W takim przypadku
wydaje się celowym zastosowanie innych metod korekcji
algorytmicznej, na przykład w oparciu o metody sztucznej
inteligencji [13,14].
Celem niniejszego artykułu jest badanie możliwości
wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SSN) w celu
poprawy dokładności przetwarzania składowych impedancji
oraz analiza porównawcza skuteczności takiego podejścia w
porównaniu z klasycznym, bazującym na zastosowaniu
algorytmów korekcji uzyskanych drogą analityczną. W
rozważaniach skupiono się wyłącznie na zmniejszeniu
błędów przetwarzania samego przetwornika Z/U, nie
rozpatrując błędów wnoszonych przez kolejne układy
elektronicznego przetwarzania
2. MODEL MATEMATYCZNY
AUTOKOMPENSACYJNEGO PRZETWORNIKA
IMPEDANCJA-NAPIĘCIE
Autokompensacyjny
przetwornik
Z/U
jest
podstawowym elementem w torze pomiarowym analizatora

impedancji. To właśnie w nim pod wpływem wymuszenia
harmonicznego dokonuje się przetwarzanie impedancji jako
wielkości pasywnej na napięcie proporcjonalne.
Uproszczony
schemat
przetwornika
Z/U
z
autokompensacją
do
spektroskopii
impedancyjnej
przedstawiono na rys 1.

gdzie: A0 – współczynnik wzmocnienia WO dla prądu
stałego, fU – częstotliwość graniczna WO, f –
częstotliwość napięcia pobudzenia, RWY – rezystancja
wyjściowa WO, ZL – impedancja obciążenia WO, ZP impedancja wejściowa zastępcza ZP=ZD||ZS (ZD impedancja wejściowa różnicowa, ZS - szeregowa
impedancja wejściowa).
W celu uproszczenia zapisu w dalszej części artykułu
przyjęto oznaczenia
R ,
X ,
RC 
XC 
R0
R0
gdzie: RC i XC – wyniki przetwarzania unormowanych
składowych impedancji (części rzeczywistej i
urojonej) dla modelu uwzględniającego parametry
wzmacniacza operacyjnego i wyznaczane jako
składowa synfazowa i kwadraturowa napięcia
wyjściowego UZ przetwornika Z/U.

Rys. 1. Uproszczony schemat analizatora impedancji z
przetwornikiem Z/U i wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej
do zmniejszenia błędów przetwarzania (DF –detektor fazoczuły,
A/C – przetwornik analogowo-cyfrowy, SSN – sztuczna sieć
neuronowa)

Istota tej metody polega na generowaniu
sinusoidalnego prądu IR o stałej amplitudzie płynącego przez
obiekt badany o impedancji Z i uzyskaniu proporcjonalnego
napięcia zespolonego

U Z  I R Z  

 R
U0
X 
Z  U 0 
 j 
R0
R0 
 R0

(1)

gdzie: U0 – napięcie pobudzenia, R0 – opór rezystora
odniesienia, Z – impedancja badanego obiektu.
Podany wzór (1) odpowiada tak zwanej idealnej funkcji
przetwarzania. W praktyce jednak, należy uwzględnić
wpływ
rzeczywistych
parametrów
wzmacniacza
operacyjnego, przede wszystkim wzmocnienie A oraz
współczynnik sprzężenia zwrotnego β, wtedy napięcie
wyjściowe przetwornika

 R
X 
1
U Z  U 0 
 U I  jU Q
 j 
R0  1  1 /  A
 R0

(2)

gdzie: UI i UQ - składowa synfazowa i kwadraturowa
napięcia wyjściowego przetwornika Z/U (rozdzielone
za pomocą detektora fazoczułego).
Tak zwany model małosygnałowy układu pozwala
uwzględnić zmniejszanie się wzmocnienia układu ze
wzrostem częstotliwości [15], wtedy transmitancję układu
można zapisać:
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R
X
UZ

 j

U 0 R0
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f  R WY
Z  1


j
R 0  A0
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Z Z  R WY  R WY R WY 
 1 
1 
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A
f
R
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Z L  R0
ZP 
 0
U  
0


134

(3)

Wzór (3) jest dosyć złożony, więc podczas
przekształceń dokonuje się szeregu uproszczeń, które jednak
istotnie nie wpływają na adekwatność modelu [12].
Ostatecznie dla przetwornika Z/U ze wzmacniaczem
operacyjnym nieidealnym składowe impedancji można
obliczyć według następujących zależności:
- składową rezystancyjną

RM 

RC2  X C2
1  D RC2  X C2
 XC

K
K
K2
2
2
R C  X C RC  X C
1 2 C

1 C2
K
K2

RC  C



(4a)



- składową reaktancyjną

XM 

R2  X 2
RC2  X C2
1 D D
 RC
 C C 2 C
K
K
K
K
RC C  X C RC2  X C2

1 2
1 C 2
K
K2

XC 



(4b)



gdzie: K = fU / f - stosunek częstotliwości granicznej
wzmacniacza operacyjnego do częstotliwości pobudzenia,
D = RWY/R0 - stosunek rezystancji wyjściowej WO do
rezystancji odniesienia; C = ωCINR0, CIN - pojemność
wejściowa WO .
Ostatecznie błędy pomiaru składowych impedancji po
zastosowaniu korekcji algorytmicznej obliczano według
wzorów:

R 

RM  R
X X
100% i  X  M
100%
R
X

(5)

3. ZASTOSOWANIE MODELU SZTUCZNYCH SIECI
NEURONOWYCH DO POPRAWY DOKŁADNOŚCI
PRZETWARZANIA
Przeprowadzone przez autorów badania pokazały
możliwość realizacji korekcji algorytmicznej w oparciu o
sztuczne sieci neuronowe (SSN). Korekcja na bazie
sztucznych sieci neuronowych polega na pomnożeniu
surowych wyników przetwarzania przez odpowiednio
dobrane współczynniki sieci a następnie zsumowaniu
iloczynów. Na etapie nauczania sieć sama dobiera
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odpowiednie współczynniki modelu na podstawie podanych
wartości wielkości wejściowych i wyjściowych oraz
parametrów toru przetwarzania. Po zsumowaniu sygnały w
torach są mnożone przez nieliniową funkcję aktywacji
[16, 14].
Wykorzystano
sztuczną
sieć
neuronową
wielowarstwową perceptronową (ang. feedforward multilayer perceptron), która zawiera dwie ukryte warstwy z 50cioma neuronami w każdej warstwie i z nieliniową funkcją
aktywacji typu sigmoidalnego. Warstwa wyjściowa została
zbudowana z dwu neuronów z dwoma wyjściami oraz z
liniową funkcją aktywacji (rys. 2).
Badania zostały przeprowadzone w środowisku Matlab
z wykorzystaniem modułu Neural Network Toolbox.

Rys. 3. Wykresy nauczania SSN analizatora impedancji

Rys. 2. Sztuczna sieć neuronowa typu feedforward z dwiema
warstwami ukrytymi

Realizacja korekcji algorytmicznej na bazie sztucznych
sieci neuronowych składała się z następujących etapów:
- przygotowania danych wejściowych;
- zbudowania sieci neuronowej (doboru struktury sieci,
ilości neuronów w warstwach, doboru funkcji aktywacji);
- nauczania sieci (kalibracja);
- badań testowych i oszacowanie dokładności.
Na pierwszym etapie zostały przygotowane dwa zbiory
danych - treningowy (do nauczania) i testowy. Zbiory te
posiadały identyczną strukturę w postaci wektorów danych
wejściowych i wyjściowych. Każdy wektor wejściowy
zawiera siedem wielkości f, RC, XC, fU, CIN, RO, RWY. Z kolei
każdy wektor wyjściowy jest reprezentowany przez dwie
wielkości RM oraz XM.
Dane do badania sieci neuronowej pozyskano drogą
symulacji komputerowej. Dla wielkości wejściowych sieci
wygenerowano zbiory o wartościach pseudolosowych
według rozkładu jednostajnego z ograniczeniem zakresu
zmienności.
Podczas inicjalizacji sztucznej sieci neuronowej SSN
wartościom parametrów przypisano liczby losowe. W trakcie
fazy
treningu
zastosowano
metodę
regularyzacji
bayesowskiej [17]. Dodatkowo przyjęto następujące
parametry:
1. liczba iteracji: 500 dla każdego pakietu danych;
2. maksymalny błąd cross-walidacji: 10;
3. minimalny gradient: 10-8;
4. estymator
dokładności
nauczania:
błąd
średniokwadratowy.
Zmianę wartości błędu średniokwadratowego podczas
procesu uczenia pokazano na rysunku 3.
4. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW
KORECJI ALGORYTMICZNEJ
Po etapie uczenia przeprowadzono weryfikację modelu
sieci neuronowej na zbiorze testowym. Postanowiono
również porównać dokładność uzyskaną za pomocą SSN z
dokładnością
uzyskiwaną
na
podstawie
wzorów
analitycznych dla modelu układu ze wzmacniaczem
operacyjnym nieidealnym.

Jako miarę dokładności wybrano estymator błędu
średniokwadratowego z poziomem ufności 0,997. Wyniki
analizy porównawczej zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Porównanie dokładności uzyskanej z wykorzystaniem
modelu SSN i modelu analitycznego

R
X

błąd średniokwadratowy
(P = 0.997), %
model SSN
model analityczny
0.0022
0.0037
0.0016
0.0032

Jak widać z tabeli 1 korekcja surowych wyników
przetwarzania składowych impedancji w oparciu o SSN daje
trochę większą dokładność w porównaniu z korekcją
zwyczajowo stosowaną (analityczną).
Wykorzystany model SSN jest stosunkowo prosty.
Jego rozbudowa (większa liczba warstw i neuronów) oraz
wstępne przetwarzanie danych,
normalizacja, lub
zastosowanie skali logarytmicznej może pozwolić na
dodatkowe
zwiększenie
dokładności
przetwarzania
przetwornika Z/U.
Czas niezbędny na przeprowadzenie korekcji
algorytmicznej jest prawie jednakowy dla obu
przedstawionych metod i wynosi kilkadziesiąt mikrosekund.
W obu metodach wykonuje się operacje mnożenia i
dodawania, więc można je stosunkowo łatwo zastosować na
takich platformach obliczeniowych jak procesory sygnałowe
(DSP) bądź układy (FPGA).
5. PODSUMOWANIE
W skład nowoczesnych analizatorów impedancji
zawsze wchodzą pewne układy analogowe, w tym
zbudowane w oparciu o wzmacniacze operacyjne.
Komponenty te są źródłem błędów, a ich redukcja jest
możliwa poprzez korekcję algorytmiczną.
Badania wykazały możliwość realizacji korekcji
algorytmicznej w oparciu o sztuczne sieci neuronowe.
Przedstawiono wyniki badań uzyskane z zastosowaniem
sztucznej sieć neuronowej typu feedforward z dwiema
warstwami ukrytymi.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, nawet
wykorzystanie stosunkowo prostej sztucznej sieci
neuronowej zapewniło porównywalne lub nawet nieco
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lepsze wyniki poprawy dokładności pomiaru składowych
impedancji w porównaniu z podejściem analitycznym.
Komplikowanie SSN w celu dalszego zmniejszenia błędów
nie jest uzasadnione, ponieważ istnieją błędy instrumentalne, które pozostają poza działaniem korekcyjnym sieci.
Podsumowując uzyskane wyniki należy podkreślić, że
SSN mają przewagę w takich przypadkach, gdy:
- nie jest możliwe uzyskanie wzorów do algorytmów
korekcji w sposób analityczny;
- nie jest znany model analityczny toru pomiarowego, a są
dostępne jedynie dane eksperymentalne.
Zastosowanie sieci neuronowych może również być
przydatne
w
procesie
projektowania
przyrządów
pomiarowych.
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ERROR CORRECTION OF IMPEDANCE-VOLTAGE CONVERTER WITH NEURAL
NETWORK APPLICATION
Impedance – voltage transducer (Z/U) are fundamental circuits in Impedance Tomography devices. In the paper the
transducer error reducing method for resistance and reactance components of impedance with Multi-Layer Perceptron
artificial neural network application is presented. The accuracy of the method is compared with the values calculated with
analytical formulas derived for equivalent circuit of the transducer. The consideration presented in the paper focuses only on
decreasing the processing error of the impedance/voltage transducer (Z/U), neglecting errors being introduced by following
electronic processing stages i.e. phase detector and analog /digital converter.
Keywords: impedance to voltage converter, artificial neural network, measurement error correction.
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