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Streszczenie: Aktualnie trwa intensywny rozwój pojazdów 

elektrycznych (EV) i hybrydowych typu plug-in (PHEV)  

z pokładowymi bateriami akumulatorów. Badania w tej dziedzinie 

skupiają się na maksymalizowaniu sprawności oraz 

minimalizowaniu masy i objętości systemów ładowania baterii.  

W artykule przedstawiono podział systemów ładowania osobowych 

pojazdów typu EV/PHEV. Opisano systemy ładowania 

przewodowego z podziałem na ładowarki pokładowe i zewnętrzne, 

systemy bezprzewodowe oraz układy wymiany baterii. 

Zaprezentowano wady i zalety takich systemów. W artykule 

autorzy przedstawili własną koncepcję izolowanej, 

dwukierunkowej ładowarki pokładowej zasilanej z sieci 

jednofazowej. Do realizacji wybrano dwustopniową topologię 
składającą się z przekształtników AC/DC (pełen mostek 

tranzystorowy) oraz DC/DC (wysokoczęstotliwościowy 

przekształtnik w topologii podwójnego mostka aktywnego). 

Dodatkowo, ładowarka jest wyposażona w aktywny obwód 

odsprzęgający w celu minimalizacji objętości kondensatorów  

w obwodzie pośredniczącym napięcia stałego. 

 
Słowa kluczowe: ładowarka baterii, pojazdy elektryczne  

i hybrydowe typu plug-in, przekształtniki AC/DC i DC/DC, 

aktywne odsprzęganie mocy. 

 

1. WSTĘP 

 

Wzrost zapotrzebowania na technologie transportowe 

przyjazne środowisku sprzyja rozwojowi pojazdów 

elektrycznych (z ang. electric vehicles – EV)  

i hybrydowych typu plug-in (z ang. plug-in hybrid vehicles – 

PHEV) z pokładowymi bateriami akumulatorów. 

Aktualnymi tematami badawczymi w tej dziedzinie są 
maksymalizowanie sprawności systemów przetwarzania 

energii, minimalizowanie masy i objętości systemów  

oraz zwiększanie zasięgu przejazdu. Jako jedną z głównych 

barier, hamującą popularyzację i liczbę pojazdów EV/PHEV 

na drogach, określa się brak odpowiedniej infrastruktury do 

ładowania baterii pojazdów. Pokładowa ładowarka baterii 

umożliwiająca stosunkowo szybkie ładowanie jest 

przekształtnikiem energoelektronicznym, który ma szansę 
przełamać to ograniczenie i przyczynić się do 

upowszechnienia tego typu pojazdów.  

W Polsce jest dostępnych ok. 300 publicznych punktów 

ładowania pojazdów elektrycznych [1]. Plany Ministerstwa 

Energii w zakresie rozwoju infrastruktury ładowania 

samochodów, określone w [1], zakładają powstanie do roku 

2020 ok. 6000 punktów o normalnej mocy ładowania oraz 

400 punktów szybkiego ładowania. Dodatkowo plan 

rozwoju elektromobilności w Polsce [2] zakłada, że sieć 

elektroenergetyczna w roku 2025 będzie przygotowana na 

dostarczenie energii dla 1 miliona pojazdów elektrycznych 

i dostosowana do wykorzystania pojazdów jako elementów 

regulacyjnych systemu. Realny wzrost liczby pojazdów 

elektrycznych jest zdecydowanie wolniejszy. Sumaryczna 

liczba zarejestrowanych samochodów EV i PHEV w 2016 

roku w Polsce wynosiła 556 (przy ponad 155 tys. w UE) [3], 

podczas gdy prognoza zakładała rejestrację 1400 pojazdów 

[1]. Plan elektromobilności zakłada także powstawanie 

prototypów pojazdów dostosowanych do potrzeb polskiego 

rynku (lata 2016-2018), uruchomienie produkcji krótkich 

serii pojazdów elektrycznych (lata 2019-2020) oraz, że 

polski przemysł będzie wytwarzał wysokiej jakości 

podzespoły dla pojazdów elektrycznych i produkował same 

pojazdy (lata 2020-2025) [2]. 

W kontekście powyższych wskaźników i trendu  

w kierunku rozwoju elektromobilności w tej pracy 

przedstawiono podział systemów ładowania pojazdów typu 

EV/PHEV. Opisano systemy ładowania przewodowego  

z podziałem na ładowarki pokładowe (z ang. on-board)  

i zewnętrzne (z ang. off-board) oraz systemy 

bezprzewodowe. Zaprezentowano wady i zalety powyższych 

systemów.  

Potrzeba budowy coraz bardziej wydajnych  

i kompaktowych rozwiązań do pojazdów typu EV/PHEV 

wymaga stosowania coraz bardziej zaawansowanych 

układów energoelektronicznych. Autorzy artykułu 

przedstawili koncepcję izolowanej, dwukierunkowej 

ładowarki pokładowej, do realizacji której wybrano 

dwustopniową topologię składającą się z przekształtników 

AC/DC oraz DC/DC. W celu minimalizacji objętości 

urządzenia w strukturze ładowarki przewidziano również 
użycie aktywnego układu odprzęgającego mocy. Założenia 

do modelu ładowarki przyjęto na podstawie wytycznych 

programu Electric Drive Technologies Ministerstwa 

Energetyki Stanów Zjednoczonych Ameryki [4], w tym: 

• całkowita sprawność układu: ≥ 95%, 

• moc wyjściowa: ok. 5 kW przy napięciu 

wejściowym 230 VAC, 

• znamionowe napięcie wyjściowe: 350 VDC, zakres 

pracy 250–450 VDC, 

• gęstość mocy: ≥ 5 kW/dm
3
. 
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2. SYSTEMY ŁADOWANIA POJAZDÓW  
    OSOBOWYCH TYPU EV/PHEV 

 

2.1. Parametry ładowania pojazdów 
Wiele organizacji m. in. Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), Society of Automotive 

Engineers (SAE) czy International Electrotechnical 

Commision (IEC) pracuje nad dokumentami 

standaryzującymi fizyczne, elektryczne i funkcjonalne 

wymagania systemów ładowania pojazdów typu EV/PHEV 

[5–7]. Najbardziej popularny standard SAE J1772 [6] 

definiuje 6 poziomów mocy ładowania, z czego  

w praktyce stosuje się najczęściej 3 z nich: poziom 1, 

poziom 2 i szybkie ładowanie. W tablicy 1 przedstawiono 

parametry wymienionych poziomów mocy ładowania.  

 
Tablica 1. Zestawienie parametrów najczęściej stosowanych 

poziomów mocy ładowania zgodnie z [6] 

 

 
Poziom 1 

(level 1) 

Poziom 2 

(level 2) 

Szybkie 

ładowanie 

(fast charge) 

Napięcie V 120 208/240 200–450 

Typ łącza - 1f AC 1f lub 3f AC DC 

Moc użyteczna kW 1,4 7,2 50 

Maksymalna 

moc  

wyjściowa  

kW 1,9 19,2 150 

Czas 

ładowania 
h 12 3 0,3 

 

Poziom 1 jest przeznaczony do wolnego ładowania  

w rezydencjach właścicieli pojazdów przy czym zakłada się, 
że będzie ono realizowane najczęściej w nocy. Wszystkie 

pojazdy EV/PHEV powinny być przystosowane do 

ładowania w tym trybie, ponieważ nie wymaga on 

specjalnego zewnętrznego wyposażenia do ładowania (z ang. 

electric vehicle supply equipment, EVSE). Poziom 2 określa 

się jako właściwy do komercyjnego ładowania pojazdów  

w zakładach pracy i większych skupiskach samochodów  

i nazywa się go trybem półszybkim (z ang. semi-fast). Do 

zapewnienia komfortu dużego zasięgu pojazdów służy 

ostatni poziom szybkiego ładowania, przewidziany do 

miejsc publicznych o największych skupiskach pojazdów, 

takich jak parkingi czy centra handlowe. Realizacja 

przedstawionych poziomów mocy ładowania wymaga 

odpowiednich systemów ładowania. Dalej zaprezentowano 

klasyfikację systemów ładowania z podziałem na ładowarki 

pokładowe i zewnętrzne, systemy ładowania 

bezprzewodowego oraz systemy wymiany baterii 

akumulatorów, tzw. battery swap. Dodatkowo ładowarki 

można podzielić na ładowarki o jednokierunkowym lub 

dwukierunkowym przepływie mocy. Ładowarki  

o jednokierunkowym przetwarzaniu energii pozwalają 
jedynie na naładowanie baterii akumulatorów, natomiast 

dwukierunkowe dodatkowo umożliwiają transfer energii 

zgromadzonej w akumulatorach do sieci 

elektroenergetycznej (funkcjonalność Vehicle-2-Grid) lub do 

innego pojazdu (funkcjonalność Vehicle-2-Vehicle). 

 

2.2. Systemy ładowania przewodowego 
Wśród systemów przewodowych wyróżniamy 

ładowarki pokładowe (z ang. on-board) i zewnętrzne (z ang. 

off-board). W tablicy 2 przedstawiono parametry układów 

ładowania pięciu najbardziej popularnych według sprzedaży 

na świecie w roku 2016 pojazdów typu EV i PHEV. Wśród 

rozwiązań pokładowych dominują ładowarki poziomu 1 

o mocy 1,4 kW oraz poziomu 2 o mocy ok. 3,3 kW. Starania 

producentów skupiają się, aby standardem były ładowarki 

pokładowe o mocy 6,6–7,0 kW, które umożliwiają 
ładowanie baterii w znacznie krótszym czasie. W przypadku 

Nissana Leafa taka ładowarka jest aktualnie dostępna jako 

wyposażenie dodatkowe [8]. Ładowarki zewnętrzne 

przeznaczone są do szybkiego ładowania pojazdów  

i dominuje ładowanie napięciem stałym przy mocy 

wyjściowej 40–60 kW (standard CHAdeMO). Firma Tesla 

oferuje w swoich rozwiązaniach połączenia równoległe 

ładowarek, osiągające nawet 120 kW (rys. 1). Jest to 

spowodowane największą pojemnością elektryczną baterii, 

oferowanych na rynku, wynoszącymi nawet do 100 kWh [9]. 

Warto zwrócić uwagę, że podawane przez producentów 

czasy ładowania z wykorzystaniem szybkich ładowarek 

dotyczą osiągnięcia 80% znamionowej pojemności baterii. 

Dalsze ładownie baterii wymaga zmniejszenia natężenia 

prądu ładującego, co powoduje znaczne wydłużenie procesu 

Tablica 2. Charakterystyka układów ładowania pięciu najbardziej popularnych pojazdów typu EV i PHEV [8–12] 

 

L.p. 
Model 

pojazdu 
Typ Bateria 

Ładowarki poziomu  
1 i 2 

Czas 
ładowania 

Szybkie ładowanie 
(do 80% pojemności 

elektrycznej) 

Sprzedaż 
na świecie 

w 2016 
[tys.] [13] 

1 Tesla Model S elektryczny 
lithium-ion 

70 lub 90 kWh 

pokładowe: 

110 V / 12 A / 1,4 kW 

240 V / 24 A / 7,6 kW 

 

64 godz. 

12 godz. 

120 kW, 40 min 

(Supercharger) 
51,0 

2 
Nissan Leaf 

SV 
elektryczny 

lithium-ion 

30 kWh 

pokładowe: 

240 V / 14 A / 3,3 kW 

240 V / 28 A / 6,6 kW 

 

9 godz. 

4,5 godz. 

50 kW, 30 min 

(Quick EV Charger, 

CHAdeMO) 

50,0 

3 BYD Tang 
hybrydowy 

typu plug-in 

 lithium-ion 

18,4 kWh 

pokładowa: 

220 V / 15 A / 3,3 kW 

zewnętrzna: 

220 V / 32 A / 7,0 kW  

  

5,5 godz. 

 

2,5 godz. 

40 kW, 22 min 

(AC Charging 

EVA040K)  

31,5 

4 
Chevrolet 

Volt 

elektryczny z 

doładowaniem 

spalinowym 

lithium-ion 

18,4 kWh 

pokładowa: 

120 V / 12 A / 1,4 kW 

zewnętrzna: 

240 V / 17 A / 4,0 kW 

 

13 godz. 

 

4,5 godz. 

brak danych  28,5 

5 
Mitsubishi 

Outlander 

hybrydowy 

typu plug-in 

lithium-ion 

12 kWh 

pokładowe: 

240 V / 10 A / 2,4 kW 

240 V / 16 A / 3,9 kW 

 

5 godz. 

3 godz. 

125 A, 25 min 

(CHAdeMO) 
28,0 
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Rys. 1. Samochód Tesla S P100D podłączony do szybkiej 

ładowarki Supercharger [9] 

 

ładowania. Doładowanie kolejnych 20% pojemności 

elektrycznej może zajmować nawet tyle samo czasu co 

pierwsze 80% pojemności, dlatego jest nawet zalecane, aby 

przerywać ładowanie po osiągnięciu 80%. Na osobną uwagę 
zasługują rozwiązania największego chińskiego producenta 

pojazdów EV/PHEV firmy BYD. Oferują oni systemy 

szybkiego ładowania napięciem przemiennym o mocy 

40 kW. Ich ładowarki również od początku przewidują 
dwukierunkowy przepływ energii, co nie było możliwe 

w pierwszych rozwiązaniach standardu CHAdeMO. 

 

2.3. Systemy ładowania bezprzewodowego 
Systemy indukcyjnego ładowania bezprzewodowego  

(z ang. Inductive Power Transfer – IPT) składają się z części 

zewnętrznej (układu pierwotnego) i części pokładowej 

(układu wtórnego), sprzężonych magnetycznie za pomocą 
cewek. Do zalet IPT należy zaliczyć wygodę użytkownika ze 

względu na brak okablowania i specjalnego EVSE oraz 

naturalną dla tego rozwiązania izolację galwaniczną. Główną 
wadą tych układów jest mała sprawność (< 90%) przy 

odległościach międzycewkowych większych od 0,2 m oraz 

potrzeba pozycjonowania pojazdu w określonej tolerancji, 

aby zapewnić jak najlepsze sprzężenie magnetyczne. 

Aktualnym wyzwaniem jest także standaryzacja tychże 

systemów ze względu na częstotliwość pracy cewek 

sprzężonych i w rezultacie interoperacyjność systemów 

różnych producentów. W SAE aktualnie trwają prace nad 

standardem [14], który będzie określał znamionową 
częstotliwość pracy na poziomie 85 kHz. Mimo, że sama 

technologia IPT przeszła już fazę demonstracyjną i jest 

dostępna komercyjnie, np. DRIVE 11 od firmy WiTricity 

[15], przedstawione wady są przyczyną wolnego rozwoju 

IPT w komercyjnie dostępnych osobowych pojazdach 

EV/PHEV. W publikacji [16] przedstawiono informacje 

o pierwszej planowanej realizacji seryjnych pojazdów 

osobowych, wyposażonych w bezprzewodowy system 

ładowania PRIMOVE o mocy 3,6 kW. Podsumowując, 

aktualnie dla pojazdów osobowych indukcyjne ładowanie 

bezprzewodowe może być rozpatrywane jako dodatkowa 

opcja do ładowarki przewodowej, ponieważ cewka 

odbiorcza powoduje znaczny wzrost objętości, masy i kosztu 

układu ładowania w pojeździe [17].  

 

2.4. Battery swap 
Ostatnim systemem uzupełnienia zasobników energii  

w pojazdach EV/PHEV jest całkowita wymiana baterii 

akumulatorów, z ang. battery swap. Na rysunku 2 

przedstawiono demonstracyjną stację wymiany baterii 

akumulatorów eksploatowanej w Chinach. Koszt utworzenia 

odpowiednich stacji wymiany akumulatorów oraz 

infrastruktury jest duży, ale czas potrzebny na wymianę 
baterii to ok. 2 min [18]. Dodatkową zaletą takiego  

 

 
 

Rys. 2. Demonstracyjna stacja wymiany baterii akumulatorów 

firmy HEPSTD w Chinach [18] 

 

rozwiązania jest wydłużenie czasu życia baterii dzięki 

zcentralizowanemu zarządzaniu i profesjonalnej obsłudze. 

Stacje wymiany wyposażone w dużą liczbę baterii mogą 
również stanowić lepszą rolę regulacyjną jako źródła  

w systemie elektroenergetycznym niż rozproszone pojazdy. 

Taki tryb pracy stacji wymiany nazywany jest z ang. battery-

to-grid (B2G) [18]. Wadą systemu wymiany baterii jest 

potrzebna duża przestrzeń na wybudowanie stacji, co będzie 

przeszkodą w realizacji w dużych zatłoczonych miastach.  

 

3. KONCPECJA IZOLOWANEJ, 
DWUKIERUNKOWEJ ŁADOWARKI POKŁADOWEJ 
 
3.1. Parametry ładowarki i przegląd wykonanych 

prototypów 
Z przedstawionych danych wynika, że w przyszłości 

standardem w pojazdach EV/PHEV będzie ładowarka 

pokładowa poziomu 2 o mocy większej niż 3,3 kW. 

Pożądanym jest, aby zwiększenie mocy nastąpiło najlepiej 

przy zachowaniu podobnej objętości i sprawności 

przekształtnika, jak w przypadku stosowanych rozwiązań.  
W tym celu przy konstruowaniu ładowarki pokładowej 

należy sięgać po najnowsze technologie tranzystorów 

szerokoprzerwowych, takich jak azotek galu (z ang gallium 

nitride – GaN) czy węglik krzemu (z ang. silicon carbide – 

SiC). Wykorzystanie takich tranzystorów pozwala na 

zastosowanie wysokich częstotliwości przełączeń przy 

zachowaniu dużej sprawności przetwarzania energii nawet 

w układach twardo-przełączających. Duża częstotliwość 
przełączeń umożliwia stosowanie mniejszych elementów 

pasywnych, co uzasadniono w podrozdziale 3.2.  

W artykule autorzy proponują realizację izolowanej, 

dwukierunkowej ładowarki pokładowej z wykorzystaniem  

 
Tablica 3. Parametry techniczne koncepcyjnej ładowarki 

dwukierunkowej  
 

Moc wyjściowa kW 5 

Napięcie wejściowe UAC V 230 

Napięcie wyjściowe UDC V 250-450 

Napięcie w obwodzie napięcia stałego Ulink V 350 

Napięcie w obwodzie odsprzęgającym Ustore  V 800 

Częstotliwość przełączeń kHz > 300 

Gęstość mocy kW/dm3 > 5 

Chłodzenie powietrzne 

Tranzystory w przekształtnikach AC/DC  

i DC/DC 
TPH3207WS 

Tranzystory w obwodzie odsprzęgającym C2M0080120D 
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tranzystorów GaN i SiC o parametrach przedstawionych 

w tablicy 3. Napięcie wejściowe 230 V zapewni możliwość 
ładowania z dowolnej sieci jednofazowej wyposażonej 

w odpowiednie złącze z zabezpieczeniem. Izolacja jest 

najczęściej wymagana ze względu na połączenie ujemnego 

bieguna baterii akumulatorów do obudowy pojazdu. 

W tablicy 4 zebrano dane dotyczące aktualnego stanu 

zaawansowania prac nad pokładowymi ładowarkami do 

pojazdów typu EV/PHEV. 
 

Tablica 4. Przegląd wykonanych prototypów pokładowych 

ładowarek elektrycznych  

 

L.p. Źródło Typ 
P 

[kW] 
η 

[%] 
ρ 

[kW/dm3] 
Techn. 
tranz. 

1 
J. Everts 

[19] 

dwukierunk. 

AC/DC 
3,7 95,6 2,0 Si 

2 
Y. Jang 

[20] 

dwukierunk. 

DC/DC 
3,3 97,3 1,0 GaN 

3 
T. J. Han 

[21] 

jednokierunk. 

AC/DC 
3,3 94,0 1,0 SiC 

4 
L. Xue 

[22] 

dwukierunk. 

AC/DC 
2,4 93,5 N/A GaN/Si 

5 

B. 

Whitaker 

[23] 

jednokierunk. 

AC/DC 
6,1 95,0 5,0 SiC 

 

W publikacji [19] opisano ładowarkę o mocy 3,7 kW, jednak 

ze względu na użycie tranzystorów Si osiągnięto małą 
gęstość mocy i nie rozważono optymalizacji układu pod 

względem częstotliwości przełączeń. Zastosowanie 

tranzystorów SiC opisanych w publikacji [21], pozwoliło 

otrzymać podobnie wysoką sprawność, jednak nie 

wykorzystano w pełni ich właściwości i gęstość mocy 

wyniosła jedynie 1 kW/dm
3
. Ładowarka o najlepszych 

parametrach została przedstawiona w publikacji [23]. 

Osiągnięto imponującą gęstość mocy o wartości 5 kW/dm
3
 

przy sprawności 95% i mocy wyjściowej 6,1 kW. Niestety 

rozwiązanie to umożliwia jedynie przepływ energii 

w jednym kierunku. Wyniki prac nad wykorzystaniem 

tranzystorów GaN zawarto w publikacji [20]. Jednak 97,3% 

sprawności przy mocy wyjściowej 3,3 kW dotyczy jedynie 

części DC/DC ładowarki i nie opublikowano wyników dla 

całego przekształtnika. W pozycji [22] zaprezentowano 

hybrydową topologię wykorzystującą tranzystory krzemowe 

i specjalnie zaprojektowane moduły tranzystorów GaN. 

Przedstawiony prototyp charakteryzuje się wysoką 
sprawnością ok. 94% i jest dopiero pierwszym etapem do 

osiągnięcia dużej gęstości mocy w układzie równoległym 

ładowarki.  

  

3.2. Proponowana koncepcja ładowarki pokładowej 
W artykule do budowy ładowarki wybrano 

dwustopniową topologię składającą się z przekształtników 

AC/DC oraz DC/DC, przedstawioną na rysunku 3. Pierwszy 

stopień to pełen mostek tranzystorowy (GaN). Zapewnia to 

możliwość pracy jako prostownik aktywny lub prostownik 

z korekcją współczynnika mocy w trybie ładowania oraz 

jako falownik w trybie zwrotu energii do sieci. Drugi stopień 
składa się z wysokoczęstotliwościowego przekształtnika 

DC/AC/DC (GaN) w topologii podwójnego mostka 

aktywnego (z ang. Dual Active Bridge – DAB). Izolację 
układu zapewnia wysokoczęstotliwościowy (impulsowy) 

transformator w sekcji DAB. Nowatorskim podejściem 

w proponowanej topologii do realizacji ładowarki 

pokładowej jest wykorzystanie aktywnego odsprzęgania 

mocy w układzie podwyższającym napięcie (tranzystory 

SiC) do zmniejszenia baterii kondensatorów w obwodzie 

pośredniczącym napięcia stałego. W publikacji [24] 

przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych falownika 

napięcia z aktywnym obwodem odsprzęgającym w układzie 

podwyższającym napięcie. Zaproponowane przez autorów 

rozwiązanie mimo dodatkowych elementów aktywnych 

i pasywnych charakteryzuje się wysoką sprawnością (94,2%) 

nawet w zakresie niskich obciążeń (500 W). W publikacji 

[23] obliczono, że kondensatory elektrolityczne stanowią 
drugą największą objętość (25%) i masę (21%) całej 

ładowarki, natomiast razem z elementami magnetycznymi 

i radiatorami stanowią 70% objętości i 79% masy 

całkowitej. Zaprezentowanie w artykule [24] rozwiązanie 

umożliwia zastąpienie kondensatorów elektrolitycznych 

kondensatorami polipropylenowymi foliowymi oraz nawet 

50-krotną redukcję pojemności baterii kondensatorów 

w obwodzie pośredniczącym napięcia stałego.  

Korzyści z zastosowania tranzystorów w technologii 

GaN zamiast Si przedstawiono na podstawie analizy strat 

mocy tranzystorów. Do analizy porównawczej 

z tranzystorem TPH3207WS wybrano jeden z najbardziej 

zaawansowanych technologicznie tranzystorów krzemowych 

aktualnie dostępnych na rynku – IPW65R045C7. 

Podstawowe parametry obu tranzystorów przedstawiono 

w tablicy 5. Straty mocy na przewodzenie oraz na 

przełączanie tranzystorów obliczono na podstawie danych 

katalogowych [25-26] za pomocą metody przedstawionej 

w nocie aplikacyjnej [27]. W analizie przyjęto temperaturę 
złącza równą 120℃, napięcie pracy tranzystora 400 V, 

wartość prądu skutecznego 20 A. W tabeli 6 przedstawiono 

zależności pozwalające na obliczenie strat na przewodzenie 

i przełączanie. Z zależności tych wynika, że dla danego 

prądu skutecznego straty w tranzystorze krzemowym będą 
o ok. 30% większe, natomiast dla danej częstotliwości  
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Rys. 3. Proponowana topologia dwukierunkowej izolowanej ładowarki składającej się z przekształtnika AC/DC, aktywnego obwodu 

odprzęgającego oraz wysokoczęstotliwościowego przekształtnika DC/DC w topologii podwójnego mostka aktywnego 
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Tablica 5. Wybrane parametry tranzystora GaN typu FET i Si 

typu MOSFET 

 
Parametry TPH3207WS IPW65R045C7 

Napięcie dren-źródło 

[V] 
650 650 

Prąd drenu  

@ 25℃ / 150℃ [A] 
50 / 31,5 46 / 29 

Rezystancja 

przewodzenia dren-

źródło @ 25℃ / 

150℃ [mΩ] 

35 / 72 40 / 96 

Cena [€] 13,201 10,362 

 
1Mouser; 2FUJITSU Electronics Europe GmbH z dnia 

05.01.2017 
 

Tablica 6. Porównanie strat mocy tranzystorów Si i GaN  

 

Straty na 
przewodzenie 

Straty na przełączanie 
Tranzystor 

2
rmsdsoncon IRP ⋅=  ( )offonssw EEfP +⋅=  

TPH3207WS 

@ 120℃ 
2

rmscon 060,0 IP ⋅Ω=  ( )μJ 132109ssw +⋅= fP  

IPW65R045C7 

@ 120℃ 
2

rmscon 077,0 IP ⋅Ω=  ( )μJ 290204ssw +⋅= fP  

gdzie: Rdson – wartość rezystancji przewodzenia dren-źródło, Irms – 

wartości skuteczna prądu, fs – częstotliwość przełączania, Eon, Eon – 

energie odpowiednio na załączenie i wyłączenie. 

 

przełączania straty na przełączanie będą około dwa razy 

większe. Przyjmując jednakową dla obu tranzystorów 

wartość całkowitych strat mocy (na przewodzenie 

i przełączanie) możliwą do odprowadzenia z obudowy TO-

247 na poziomie 50 W, wyznaczono ile razy większa będzie 

maksymalna częstotliwość przełączania w przypadku 

tranzystora GaN. Stosunek tych częstotliwości wynosi 2,8 co 

bezpośrednio przekłada się na możliwość wykorzystania 

w rozwiązaniu z tranzystorami GaN mniejszych i lżejszych 

elementów indukcyjnych, ponieważ wartość wymaganej 

indukcyjności zależy odwrotnie proporcjonalnie do 

częstotliwości. W publikacjach [28,29] przedstawiono 

szczegółowo korzyści płynące z wysokiej częstotliwości 

przełączania w układach z tranzystorami GaN. Przykładowo 

dzięki 3-krotnemu zwiększeniu częstotliwości przełączania 

zredukowano objętość i masę dławika 4,5-krotnie [29]. 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że tranzystory GaN są 
już dostępne na rynku w cenach porównywalnych do 

najlepszych tranzystorów Si (tabela 5).  

Podsumowując, proponowana topologia oparta na 

tranzystorach GaN i aktywnym obwodzie odsprzęgającym 

umożliwia potencjalny postęp w zakresie minimalizacji 

objętości i masy systemu przy zachowaniu wysokiej 

sprawności przetwarzania energii. 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W artykule przedstawiono systemy ładowania 

osobowych pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu 

plug-in. Aktualny rozwój skupia się na minimalizacji 

objętości i masy ładowarek pokładowych półszybkiego 

ładowania (ok. 5–7 kW). Intensywny rozwój obejmuje także 

szybkie ładowarki zewnętrzne oraz budowę stacji wymiany 

akumulatorów w skali demonstracyjnej. Najwolniej 

rozwijają się systemy bezprzewodowego ładowania typu 

indukcyjnego ze względu na wymiary i koszt obwodu 

pierwotnego i dodatkowej infrastruktury. 

Na podstawie przeglądu dostępnych rozwiązań autorzy 

artykułu przedstawili własną koncepcję dwukierunkowej, 

izolowanej ładowarki składającej się z przekształtnika 

AC/DC, aktywnego obwodu odprzęgającego oraz wysoko-

częstotliwościowego przekształtnika DC/DC w topologii 

podwójnego mostka aktywnego. Proponowana topologia 

oparta na tranzystorach GaN i SiC i aktywnym obwodzie 

odsprzęgającym umożliwia dalszą minimalizację objętości  

i masy systemu ładowania przy wysokiej sprawności 

przetwarzania energii. W celu weryfikacji zaproponowanego 

modelu planuje się wykonanie badań obejmujących 

wykorzystanie i rozwój zaawansowanych technik modulacji. 

W rezultacie będą opracowane hybrydowe strategie 

sterowania, minimalizujące straty komutacyjne, np. przez 

przełączanie tranzystorów przy zerowym napięciu, 

równomiernie obciążanie tranzystorów czy stosowanie 

bezmostkowego prostownika w trybie ładowania. 
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REVIEW OF BATTERY CHARGERS FOR PASSENGER ELECTRIC VEHICLES  
AND THE CONCEPT OF BIDIRECTIONAL ON-BOARD CHARGER 

 

The increasing demand for more environmental friendly vehicular technologies contributes to the development of 

electric and hybrid vehicles (EVs and HVs). The current research topics cover maximizing the efficiency of the electric 

system, minimizing its weight and volume and extending the range of the vehicle. In this paper the overview of battery 

chargers for passenger EVs/PHEVs is presented. Battery chargers can be classified as on-board and off-board with 

unidirectional or bidirectional power flow. Another categorization divides the chargers into conductive and contactless 

systems. Various battery chargers are presented and compared. Advantages and disadvantages of different charging systems 

are given. In the second part authors present the concept of an isolated bidirectional On-Board Charger (OBC) using GaN 

transistors for electric vehicles application. The OBC should enable charging the vehicle from single-phase grid and using the 

vehicle as the source of energy in vehicle-to-grid application. The selected topology for this concept is a two-stage charger 

comprised of a full bridge (AC/DC converter), followed by a high frequency dual active bridge (DC/DC converter). 

Additionally, to minimize the capacitance in the DC-link active power decoupling method in a boost topology is employed. 

 

Keywords: battery charger, electric and plug-in hybrid vehicles, AC/DC and DC/DC power converters, active power 

decoupling. 
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Streszczenie: Znanym zagadnieniem w jednofazowych 

falownikach napięcia jest pobieranie ze źródła napięcia stałego 

składowej przemiennej o częstotliwości dwukrotnie większej od 

częstotliwości generowanej przez falownik. Jednym z rozwiązań 

problemu jest stosowanie dużej baterii kondensatorów 

elektrolitycznych, lecz lepszym sposobem z punktu widzenia 

niezawodności i gęstości mocy przekształtnika jest stosowanie 

aktywnych układów odsprzęgania mocy. W pracy przedstawiono 

ideę aktywnego odsprzęgania mocy na przykładzie układu 

podwyższającego napięcie. Następnie zaprezentowano sposób 

doboru elementów obwodu odprzęgającego oraz przyjętą strategię 

sterowania. Zaproponowany model zweryfikowano w programie 

symulacyjnym oraz zaimplementowano w zbudowanym modelu 

laboratoryjnym falownika. W badaniach laboratoryjnych osiągnięto 

znaczną redukcję składowej prądu wejściowego o częstotliwości 

dwukrotnie większej od częstotliwości podstawowej falownika oraz 

sprawność powyżej 94%. 

 
Słowa kluczowe: falownik jednofazowy, odsprzęganie składowej 

przemiennej mocy chwilowej, sterowanie przekształtnikiem, 

tranzystory z węglika krzemu (SiC). 

 

1. WSTĘP 

 

Dla jednofazowego falownika napięcia generowana na 

wyjściu moc chwilowa głównie zawiera moc czynną oraz 

składową przemienną o częstotliwości dwukrotnie większej 

od częstotliwości sieci. Ograniczenie składowej przemiennej 

prądu pobieranego ze źródła napięcia stałego  

w najprostszym przypadku można uzyskać poprzez 

zastosowanie baterii kondensatorów o stosunkowo bardzo 

dużej wartości pojemności. Sposób ten, określany 

odsprzęganiem pasywnym, realizowany jest najczęściej  

z wykorzystaniem kondensatorów elektrolitycznych. Ich 

krótki czas życia jest najczęstszą przyczyną awarii 

falowników, natomiast duże gabaryty determinują wymiary 

przekształtnika. Aby zwiększyć niezawodność  

i kompaktowość urządzeń stosowane są aktywne układy 

odsprzęgania mocy (z ang. Active Power Decoupling - 

APD), których przegląd przedstawiono w [1,2]. Techniki te 

zakładają wykorzystanie dodatkowych łączników, dławika  

i kondensatorów, które pozwalają na zmniejszenie wartości 

pojemności baterii kondensatorów, dzięki czemu 

kondensatory elektrolityczne można zastąpić 

polipropylenowymi kondensatorami foliowymi typu MKP. 

Układ zbudowany z kondensatorów foliowych 

zaproponowano w [3], a szerszą analizę dostępnych na rynku 

kondensatorów o najlepszym stosunku gęstości energii do 

napięcia znamionowego przedstawiono w [4]. W zależności 

od polaryzacji napięcia na kondensatorze odsprzęgającym 

obwody APD można podzielić na odsprzęgające AC 

(bipolarne) i odprzęgające DC (unipolarne). Skomplikowane 

strategie sterowania trzecią gałęzią fazową w układach 

odsprzęgających AC [1] oraz mniejsza sprawność i większa 

wymagana pojemność [4] są wadami, które powodują, że 

najczęściej wykorzystywanymi aktywnymi układami 

odsprzęgania mocy są układy unipolarne. Układy te są 

dołączane równolegle do obwodu napięcia stałego, a ich 

podstawowe przykłady przedstawiono w [4]. Spośród nich 

można wyróżnić układy: obniżające napięcie, 

podwyższające napięcie oraz układ półmostka. Układ 

obniżający napięcie wymaga najczęściej dwóch stopni  

konwersji [4] lub zaawansowanego sterowania kaskadowego 

[5]. Topologia półmostka charakteryzuje się za to 

wykorzystaniem 2 kondensatorów [6], których pojemność 

jest 4 razy większa niż w przypadku układu obniżającego 

napięcie [5]. W tej pracy ze względu na wykorzystanie 

szybkich tranzystorów wysokonapięciowych z węglika 

krzemu (SiC) wybrano układ typu podwyższającego 

napięcie opracowany na podstawie topologii 

zaproponowanej w [7]. 

 W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań 

symulacyjnych oraz laboratoryjnych działania 

jednofazowego falownika napięcia z APD w układzie 

podwyższającym napięcie. W pierwszej części 

zaprezentowano ideę odsprzęgania mocy chwilowej. 

Następnie przedstawiono sposób obliczania i doboru 

elementów obwodu odsprzęgającego. Sednem pracy jest 

zaproponowany algorytm sterowania przepływem energii z i 

do kondensatora odsprzęgającego w zależności od różnicy 

pomiędzy mocą chwilową oraz uśrednianą za pół okresu 

podstawowej harmonicznej napięcia wyjściowego. 

Przedstawiona autorska strategia sterowania wykorzystuje 

układ regulacji napięcia średniego w obwodzie 

odsprzęgającym oraz regulator predykcyjny prądu. W celu 

weryfikacji zaproponowanego układu sterowania 

przeprowadzono symulacje w programie PSIM. 

Zaproponowane rozwiązania zostało zaprezentowane dla 

falownika laboratoryjnego jednofazowego obciążonego 

mocą czynną ok. 500 W. Wykonano badania statyczne 

zbudowanego falownika oraz pomierzono sprawność układu. 

Zarejestrowane przebiegi charakteryzują się dużą 

zbieżnością z wynikami symulacji komputerowych.  
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2. ZASADA DZIAŁANIA UKŁADU Z AKTYWNYM  

    ODSPRZĘGANIEM MOCY 

 

W jednofazowym falowniku napięcia wyjściowe 

wielkości chwilowe można opisać jako: 

 

)sin(2)( ACAC tUtu ω⋅⋅=                       (1) 

)sin(2)( ACAC ϕω +⋅⋅= tIti                     (2) 

 

gdzie: uAC(t), iAC(t) – wartości chwilowe napięcia i prądu 

wyjściowego, UAC, IAC – wartości skuteczne napięcia  

i prądu wyjściowego, ω – pulsacja, ϕ – przesunięcie 

fazowe pomiędzy prądem i napięciem. 

 

Na podstawie powyższego opisu można zatem przedstawić 

moc chwilową falownika pAC(t) jako: 
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Moc chwilowa zawiera zatem dwie składowe: przemienną   

o częstotliwości równej podwojonej częstotliwości napięcia 

wyjściowego falownika oraz moc czynną. Aby uniknąć 

występowania dużych tętnień napięcia i prądu  

w obwodzie napięcia stałego najczęściej stosuje się 

odsprzęganie pasywne, realizowane za pomocą dużej baterii 

kondensatorów elektrolitycznych (Clink), co schematycznie 

przedstawiono na rysunku 1. Dodatkowo na rysunku 1 

przedstawiono w sposób graficzny pożądane przebiegi mocy 

chwilowych w różnych punktach układu.  
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Rys. 1. Schemat jednofazowego falownika napięcia z dużą baterią 

kondensatorów w obwodzie pośredniczącym - Clink  

 

Przyjmując wartość napięcia UDC = 140 V, częstotliwość  

f = 50 Hz oraz tętnienia napięcia 3% potrzebną wartość 

pojemności dla mocy czynnej obciążenia 500 W można 

obliczyć za pomocą zależności (4) [4]. Tak dobrane 

kondensatory stanowiłyby zasadniczą część przekształtnika i 

mogłyby zajmować nawet 25% jego objętości. 
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Zastosowanie aktywnego obwodu odsprzęgania mocy 

pozwala na wyeliminowanie baterii kondensatorów 

elektrolitycznych. Ideą działania aktywnego odsprzęgania 

mocy w topologii podwyższającej napięcie jest zastosowanie 

dodatkowego kondensatora wysokonapięciowego Cstore, 

który zamiast baterii Clink służy do magazynowania energii 

potrzebnej na wyeliminowanie składowej przemiennej mocy 

chwilowej. Zgodnie ze wzorem (4) podniesienie napięcia 

średniego kondensatora pozwala na zmniejszenie jego 

pojemności. Wartość pojemności Cstore (rysunek 1 (c)) przy 

napięciu średnim w obwodzie odsprzęgającym równym 

260 V i tętnieniach napięcia ±60 V (maksymalne tętnienia 

napięcia dla kondensatorów typu MKP wynoszą 20% 

napięcia znamionowego [8]) [4]: 
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Wartość indukcyjności dławika odprzęgającego Ldec 

(rysunek 1 (c)), zakładając częstotliwość przełączeń równą 

50 kHz można natomiast obliczyć na podstawie zależności 

[2]: 
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gdzie: fs – częstotliwość przełączania tranzystorów  

w obwodzie odsprzęgającym, irip% – tętnienia prądu 

dławika 30%. 

 

3. STRATEGIA STEROWANIA 

 

Na rysunku 2 przedstawiono schemat algorytmu 

sterowania falownika z aktywnym obwodem 

odsprzęgającym, który składa się z układu regulacji napięcia 

średniego w obwodzie odsprzęgającym oraz z regulatora 

predykcyjnego prądu. W układzie sterowania wykorzystano 

następujące pomiary: napięcia kondensatora ustore, prądu 

dławika idec oraz prądu wyjściowego iout.  

 

PID

T5, T6 Cstore ustoreUstore +

-

Regulator 

predykcyjny 

prądu

+ +

Uśrednianie

PAVG - pout

uDC

 
 

Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy zaimplementowanego 

algorytmu sterowania falownikiem z obwodem odprzęgającym 

 

W układzie regulacji napięcia średniego na 

kondensatorze odsprzęgającym wykorzystano regulator PID. 

Wartość prądu referencyjnego obliczana jest na 

podstawie składowej przemiennej mocy chwilowej 

odniesionej do napięcia wejściowego DC. Do formowania 

przebiegów prądu odsprzęgającego wykorzystano regulator 

predykcyjny opisany poniższą zależnością: 
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gdzie: udec[k+1] – napięcie, które wymusi przepływ prądu 

zadanego w dławiku, uDC[k] – wartość chwilowa 

napięcia wejściowego DC, Ldec – wartość 

indukcyjności w obwodzie odsprzęgającym, Ts – okres 

próbkowania, idec_ref[k] – zadany prąd dławika, idec[k] – 

wartość zmierzona prądu dławika. 

 

Algorytm sterowania został zaimplementowany  

z wykorzystaniem mikrokontrolera sygnałowego 

TMS320F28335. Na rysunku 3 zaprezentowano schemat 

zbudowanego falownika laboratoryjnego wraz z 

analizatorem mocy. 
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Rys. 3. Schemat falownika laboratoryjnego wraz z częścią sterującą  

i pomiarową 

 

4. WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH  

     I LABORATORYJNYCH  

 

W celu weryfikacji zaproponowanego modelu 

sterowania przeprowadzono badania symulacyjne  

w programie PSIM. Zarówno badania symulacyjne jak  

i laboratoryjne przeprowadzono dla takich samych 

warunków co do mocy czynnej obciążenia, napięć oraz 

częstotliwości przełączania tranzystorów. Wartości 

parametrów przedstawiono w tablicy 1.  

 
Tablica 1. Parametry wykonanego układu laboratoryjnego 

falownika z aktywnym obwodem odsprzęgającym  

 

Moc czynna obciążenia W 500 

Napięcie wejściowe UDC V 140 

Napięcie wyjściowe UAC V 90 

Napięcie w obwodzie odsprzęgającym Ustore  V 260 

Pojemność kondensatorów Clink i Cstore µF 50 

Indukcyjność dławika Ldec mH 5,6 

Częstotliwość przełączeń tranz. T1-T6 kHz 50 

Tranzystory SiC C2M0080120D 

 

Na rysunku 4 zostały zeprezentowane wybrane 

przebiegi symulacyjne prądów i napięć falownika w stanie 

ustalonym. Można zauważyć, że wartość zadanego napięcia 

w obwodzie odsprzęgającym Ustore wynosiła 260 V, a 

dominująca harmoniczna napięcia chwilowego ustore miała 

częstotliwość dwa razy większą od częstotliwości napięcia 

wyjściowego. 

 

 

 
Rys. 4. Przebiegi symulacyjne: (a) prąd wejściowy DC, (b) prąd 

wyjściowy falownika, (c) napięcie wyjściowe falownika,  

(d) napięcie kondensatora w obwodzie odsprzęgającym 

 

Na rysunku 5 przedstawiono fotografię wykonanego 

jednofazowego falownika laboratoryjnego z układem 

aktywnego odsprzęgania mocy. Do pomiaru sprawności 

falownika użyto precyzyjnego analizatora mocy firmy ZES 

Zimmer LMG670.  

Dla badań laboratoryjnych pominięto kompensację 

wpływu czasu martwego na napięcie wyjściowe falownika 

oraz na napięcie gałęzi odsprzęgającej. Zastosowane 

tranzystory SiC pozwoliły na ustawienie relatywnie małej 

wartości czasu martwego (Td = 200 ns) w odniesieniu do 

okresu modulacji. W omawianym przypadku błędy 

generowanych napięć spowodowane występowaniem czasu 

martwego były stosunkowo małe. Natomiast dla większych 

wartości częstotliwości nośnej błędy te będą większe  

i bardziej istotne będzie kompensowanie wpływu czasu 

martwego na napięcia wyjściowe falownika i obwodu 

odsprzęgającego. 

 

 
 

Rys. 5. Fotografia wykonanego laboratoryjnego falownika 

jednofazowego 
 

Fluktuacje prądu wejściowego idc wynoszą mniej niż 

20% (rysunek 6). Zarówno dla badań laboratoryjnych jak  

i symulacyjnych uzyskano bardzo zbliżony przebieg 
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napięcia ustore. Fluktuacje napięcia ustore w obu przypadkach 

wynoszą około ±60 V. Zmierzona sprawność w układzie 

wynosi 94,2%. Prezentowane wyniki badań laboratoryjnych 

potwierdzają poprawną pracę układu z aktywnym 

odsprzęganiem mocy wyjściowej. 

 

 
 

Rys. 6. Zarejestrowane przebiegi badań laboratoryjnych: napięcie 

wyjściowe uout i prąd wyjściowy iout, napięcie kondensatora  

w obwodzie odsprzęgającym ustore oraz prąd wejściowy DC idc 

 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań 

symulacyjnych oraz laboratoryjnych działania 

jednofazowego falownika napięcia z aktywnym obwodem 

odsprzęgającym w układzie podwyższającym napięcie. 

Zaproponowane przez autorów rozwiązanie z układem 

regulacji napięcia średniego w obwodzie pośredniczącym  

i regulatorem predykcyjnym prądu charakteryzuje się łatwą 

implementacją w falowniku jednofazowym i pozwala na 

skuteczną redukcję drugiej harmonicznej z napięcia i prądu 

wejściowego. Wyniki eksperymentalne potwierdzają, że 

prąd wejściowy ma znacznie ograniczoną drugą 

harmoniczną. Mimo dodatkowych elementów aktywnych  

i pasywnych sprawność układu jest na wysokim poziomie  

i wynosi ok. 94,2%. Dzięki zastosowaniu kondensatorów 

polipropylenowych foliowych spodziewane jest również 

wydłużenie żywotności urządzenia. Dodatkowymi atutami 

jest wysoka sprawność przetwarzania energii elektrycznej 

oraz perspektywa zmniejszenia gabarytów elementów filtru 

wyjściowego, dzięki zastosowaniu dużej częstotliwości 

przełączania łączników z węglika krzemu. 
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SINGLE-PHASE INVERTER WITH ACTIVE POWER DECOUPLING 
 

In single-phase inverters the instantaneous output power contains a DC component and a double line frequency power 

oscillation. To cope with the issue of inducing a significant current and voltage ripples on the DC side, the most popular 

approach is to decouple DC and AC sides with a bulky bank of electrolytic capacitors. This method is however reducing the 

reliability, life-time and power density of a converter. Most recently active power decoupling methods are gaining popularity 

as an alternative approach to solve this issue. 

In this paper a film capacitor based active power decoupling method in a boost topology is presented. First of all, the 

methods of DC active power decoupling, the principle of decoupling in a boost topology and selection of decoupling circuit 

elements are given. Then, the proposed control strategy is described and verified by the simulation. Finally, a constructed 

prototype of the single-phase inverter is presented and measurements at 500 W output power are conducted. The obtained 

results proves the feasibility of the identified approach and also high power efficiency of 94% is achieved. 

 

Keywords: single-phase inverter, decoupling of the alternating component of the instantaneous power, converter control, 

silicon carbide (SiC) transistors. 
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Streszczenie: W referacie przedstawiono rozwiązania systemów 

zasilania do zastosowania w modułowych latarkach LED 

pozwalające na optymalizację zużycia energii, a tym samym 

wydłużenie czasu ich pracy. Przedstawiono podstawowe 

wymagania stawiane układom zasilania stosowanym w 

powyższych rozwiązaniach oraz przedstawiono dwie zrealizowane 

koncepcje ich wykonania. Na wykonanych prototypach układów 

przeprowadzono pomiary a uzyskane wyniki zostały przedstawione 

w referacie wraz z podstawową analizą koszt - efekt. Wykonane 

układy pozwalają na efektywne zmniejszenie zużycia baterii 

zasilających w latarce LED, co przekłada się na wydłużenie czasu 

pracy i oszczędności finansowe. 

 
Słowa kluczowe: latarka LED, przetwornica DC/DC. 

 

1. WSTĘP 
 

Diody elektroluminescencyjne (LED) wykorzystywane 

są w wielu aplikacjach oświetleniowych (latarkach, 

reflektorach samochodowych, bilbordach reklamowych, 

znakach drogowych). Ten rodzaj źródła światła posiada 

wiele niekwestionowanych zalet w porównaniu do innych 

konwencjonalnych źródeł [1, 2]. Produkowane diody 

charakteryzują się bardzo dużą trwałością. Niektóre z nich 

potrafią pracować nawet do 100 tys. godzin, przy czym 

żywotność diody zależy w głównej mierze od sposobu 

sterowania nią jak i od warunków temperaturowych, w 

jakich dioda pracuje. Ich skuteczność świetlna, która mieści 

się w przedziale 26 – 300 lm/W, jest jedną z największych 

wśród dostępnych komercyjnie źródeł światła. Ze względu 

na swoją budowę jest to z reguły źródło odporne na wstrząsy 

i wibracje. Wymaga jednakże zastosowania innych metod 

zasilania i sterowania, w porównaniu z tradycyjnymi 

źródłami światła. Podstawowe różnice w projektowaniu 

modułów zasilających LED w porównaniu z tradycyjnymi 

źródłami związane są z układami zasilania. Większość 

obecnie sprzedawanych latarek LED nie dysponuje 

sterowalnymi układami zasilania. Na podstawie własnych 

doświadczeń autorzy na podstawie m.in. wymagań 

zawartych w [3, 4] dotyczącymi modułów zasilających, 

sformułowali własne wymagania dla modułów zasilania 

LED, które powinny charakteryzować się:  

1. możliwością sterowania LED dla układów gdzie 

występują LED połączone szeregowo, jak i 

możliwością regulacji prądu przepływającego przez 

zestaw diod, w celu sterowania ich jasnością. Diody 

dzięki swoim właściwościom mogą być obciążane 

prądami wyższymi niż ich prąd znamionowy, jednakże 

ma to znaczący wpływ na ich żywotność. 

2. Moduły zasilające powinny charakteryzować się dużą 

efektywnością (sprawnością) i niezawodnością pracy.  

W większości zastosowań LED mocy wymagane jest 

użycie aktywnego bądź pasywnego sposobu 

odprowadzania energii cieplnej.  

Celem pracy było opracowanie i przebadanie modułów 

zasilania LED. Wybrano dwie koncepcje realizacji: 

a) moduł zasilający jako układ o wymiarach zbliżonych do 

wymiarów baterii typu AAA umieszczony w koszyczku 

na baterie, zastępujący jedną z nich. Wybrana do testów 

latarka LED mieści trzy baterie typu AAA, potocznie 

zwane ,,cienkie paluszki”, połączone szeregowo. Każda z 

baterii charakteryzuje się napięciem wyjściowym ~1,5 V 

i określoną pojemnością. Wymiary typowej baterii AAA 

to długość L~44,5 mm i średnica φ~10,5 mm. Latarka 

wyposażona jest w dziewięć diod LED, połączonych ze 

sobą równolegle. Rozkład diod i ich połączenie, 

powoduje, iż mogą one działać już przy napięciu ~3,6 V. 

Pobór prądu przy założeniu, iż każda z diod pracuje przy 

prądzie ~20 mA, w przypadku połączenia równoległego 

wynosi ~180 mA [1] 

b) moduł zasilający będący równocześnie podstawką pod 

LED z możliwością pracy i sterowania strumieniem 

świetlnym wg zadanych programów dla zasilania 

realizowanego za pomocą pojedynczej lub 

zwielokrotnionej liczby ogniw dla latarki z jedną diodą o 

mocy 1 W o wysokiej wydajności świetlnej mieszczącą 

się w typowej obudowie latarki [2]. 

Wykonane moduły zasilania zostały porównane w 

zakresie uzyskanej efektywności koszt – efekt. 

Podstawowym wyznacznikiem oceny miała być cena 

wykonania oraz efektywność wykorzystania źródeł zasilania. 

W pracy położono nacisk na optymalizację kosztów 
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wykonania w każdym z proponowanych rozwiązań oraz 

uzyskanie wzrostu efektywność wykorzystania 

dysponowanych źródeł zasilnia (baterii). 

 

1.1. Diody LED  
LED są to diody, które zalicza się do 

półprzewodnikowych przyrządów optoelektronicznych, 

emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego 

[2]. W przypadku najczęściej stosowanych źródeł światła są 

to LED o kształcie okrągłym o średnicy 5 mm. Emitują one 

światło barwy białej (zimnej), jasność świecenia jest różna, 

zależna od jakości elementów użytych przez producenta. 

Parametry, które charakteryzują diody to m.in. długość fali 

emitowanego światła, intensywność świecenia (jasność), 

prąd przepływający przez diodę oraz napięcie progowe 

diody, i napięcie pracy odpowiednie do przepływającego 

przez nią prądu [3]. Dla typowej białej diody 

zalecana wartość prądu pracy uzyskiwana 

przy napięciu VF ~ 3,6 V wynosi IF ~ 20 mA [4]. 

Parametrem charakteryzującym diody jest również jasność 

świecenia (wyrażana w cd), której charakterystyka jest z 

reguły podawana w funkcji prądu. Wykresy są 

znormalizowane dla typowych wartości prądu, np.: dla prądu 

diody IF = 20 mA. Z reguły w aplikacjach oświetleniowych 

ze względu na trwałość diod i pobierane prądy dobiera się 

punkt pracy LED poniżej wartości znamionowych 

deklarowanych przez danego producenta. 

 

1.2. Przetwornice impulsowe  
Przetwornice są to urządzenia elektryczne lub 

elektromechaniczne, które pozwalają zasilać inne urządzenia 

których parametry prądowo - napięciowe nie pozwalają na 

ich bezpośrednie podłączenie do źródła zasilania. Typowa 

przetwornica ma za zadanie zmianę napięcia i natężenia 

prądu w sposób odpowiedni do wymagań zasilanego 

urządzenia. Jednym z podstawowych elementów 

przetwornicy jest transformator lub cewka, która jest 

odpowiedzialna za zmianę wartości napięcia i natężenia 

prądu. Ze zmianą parametrów zasilania związane są straty 

mocy, które są reprezentowane przez sprawność układu (η). 

Obecnie wyróżniamy trzy podstawowe typy przetwornic: 

• boost (step – up) – podwyższająca napięcie 

wejściowe, 

• buck (step – down) – obniżająca napięcie 

wejściowe, 

• odwracające napięcie (inverting converter) – 

zmieniające polaryzację napięcia wejściowego. 

W pracy były wykorzystywane przetwornice typu boost. 

 

1.3. Sposoby sterowania jasnością LED  
W celu zmniejszenia intensywności świecenia LED 

używa się bezpośredniej redukcji prądu płynącego przez 

diodę lub stosuje się modulację prądu zasilania PWM (ang. 

Pulse - Width Modulation). Zastosowanie konkretnej metody 

zależy głównie od rodzaju aplikacji. Obie te metody bazują 

na kontroli wartości średniej prądu. Analogowe sterowanie 

prądem polega na bezpośrednim kontrolowaniu wartości 

prądu płynącego przez diodę. Pełna intensywność świecenia 

odpowiada maksymalnej wartości prądu dostarczanego przez 

moduł zasilający. Prąd płynący przez diodę jest liniowo 

ograniczany, co wiąże się z liniową redukcją intensywności 

świecenia. Intensywność świecenia jest proporcjonalna do 

prądu przepływającego przez diodę. W przypadku 

sterowania PWM mamy do czynienia z impulsami o 

maksymalnej amplitudzie prądu źródła gdzie szerokość tych 

impulsów wpływa na jasność świecenia diody. Metoda ta 

wykorzystuje cechę ludzkiego wzroku jaką jest bezwładność 

wynosząco około 100 ms [5]. Ludzkie oko przy 

odpowiednio dużej częstotliwości impulsów świetlnych 

odbiera światło jako ciągłe. Metoda PWM polega na 

generowaniu przebiegu prostokątnego D o zmiennym 

współczynniku wypełnienia, czyli zmiennym czasie trwania 

stanu wysokiego TON względem okresu T. Przyjmuje się, że 

częstotliwość rzędu 200 Hz (5 ms) jest wystarczająca by 

zapewnić wrażenie ciągłości świecenia a równocześnie 

pozwala zminimalizować efekt stroboskopowy. 

Zastosowane wypełnienie odpowiada bezpośrednio za 

intensywność świecenia LED. Sterowanie jasnością diody 

poprzez modulację PWM wymaga generatora takiego 

sygnału oraz tranzystora przełączającego prąd zasilania. 

Wybór powyższej metody kontroli jasności jest bardziej 

skomplikowany konstrukcyjnie i droższy w aplikacji [6].  

 

2. UKŁAD PRZETWORNICY IMPULSOWEJ  
    NA BAZIE UKŁADU SCALONEGO MCP1640  
    DLA UKŁADU UMIESZCZANEGO W KOSZYKU  
    BATERII 
 

Do realizacji zadania wybrano układ MCP1640, który 

jest scaloną synchroniczną przetwornicą DC – DC. 

Podstawowymi cechami układu są [7]: 

• tryb pracy: PWM przy jednej częstotliwości pracy 

wynoszącej 500 kHz, 

• napięcie startowe od 0,65 V dla Uwyj = 3,3 V,  

przy maksymalnym prądzie wyjściowym do 

100 mA, 

• regulacja napięcia wyjściowego Uwyj = 2,0 - 5,5 V, 

• sprawność (η) do 96%,  

• wymiary ~3 mm x 3 mm. 

Dodatkowo przetwornica zawiera wszystkie układy 

kompensujące i zabezpieczające, co pozwala zmniejszyć 

liczbę elementów zewnętrznych. Schemat ideowy układu 

przedstawiono na rysunku 1, na rysunku 2 przedstawiono 

wykonany układ eksperymentalny. 

 

 
  

Rys. 1. Schemat ideowy modułu zasilającego na bazie  

przetwornicy MCP1640 
 

 
 

Rys. 2. Fotografia modułu zasilającego na bazie  

przetwornicy MCP1640 
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Przy projektowaniu układu wykorzystano informacje 

zawarte w nocie katalogowej wraz z ich zaleceniami 

aplikacyjnymi. Największymi objętościowo elementami 

układu były kondensatory elektrolityczne oraz cewka.  

Projektując zdecydowano się na kondensatory 

elektrolityczne (dostępne w fazie wykonania), natomiast 

również dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie 

kondensatorów tantalowych, które umożliwiłyby dalszą 

miniaturyzację modułu. 

 

3. UKŁAD PRZETWORNICY IMPULSOWEJ  
    NA BAZIE UKŁADU SCALONEGO MAX1796  
    DLA UKŁADU ZINTEGROWANEGO 

 

Sercem drugiego układu jest przetwornica boost 

MAX1796 charakteryzująca się [7]:  

• trybami pracy: PWM o zmiennej częstotliwości do 

500 kHz, 

• napięcie startowe od 0,7 V, 

• regulacja napięcia wyjściowego Uwyj = 2,0 - 5,2 V, 

przy maksymalnym prądzie wyjściowym do 1 A, 

• sprawność (η) do 95%,  

• wymiary ~3 mm x 3 mm. 

Przetwornica umożliwia pracę w szerokim zakresie napięć 

wejściowych od 0,7 V do 5 V [8]. Małe wymiary układu i 

niewielka ilość zewnętrznych elementów pozwalają na 

zaprojektowanie układu charakteryzującego się wysoką 

gęstością upakowania. Na rysunku 3 przedstawiono schemat 

zrealizowanego układu a jego zdjęcie na rysunku 4.  

 

 
Rys. 3. Schemat ideowy modułu zasilającego na bazie przetwornicy 

MAX1796 
 

 
 

Rys. 4. Zrealizowany moduł zasilający na bazie przetwornicy 

MAX1796 (bez diody świecącej) 

 

Za dostarczenie odpowiedniego napięcia do zasilenia 

LED jak i mikrokontrolera ATiny 13A odpowiada układ 

złożony z układu MAX1797 i komponentów dodatkowych.  

Za sterowanie jasnością diody odpowiedzialny jest 

mikrokontroler kluczujący tranzystorem T1. Tranzystor T2 

służy do poprawnego sprawdzania stanu napięcia na 

zaciskach baterii. Użycie jednego przycisku bistabilnego 

umożliwia sterowanie zarówno wypełnieniem modulacji 

PWM zastosowanego mikrokontrolera jak i załączania 

zasilania bateryjnego do układu. Takie zastosowanie 

przycisku sterującego wymusiło użycie kondensatora C1 o 

relatywnie dużej pojemności 100 μF w celu podtrzymania 

napięcia na mikrokontrolerze. Pozostałe kondensatory 

C2, C3 służą do filtracji napięcia zasilania. Po załączeniu 

napięcia układ sterujący domyślnie pracuje z maksymalną 

mocą. W celu zmniejszenia jasności świecenia należy na 

krótką chwilą przerwać zasilanie, czas ten powinien mieści 

się w przedziale 0,2 - 0,8 sekundy i jest uzyskiwany przez 

przyciśnięcie przycisku. W tym czasie mikrokontroler dzięki 

kondensatorowi podtrzymującemu napięcie C 1 nie wyłączy 

się, ale zmieni wypełnienie PWM. Programowo ustawiono 

cztery stopnie świecenia, które powtarzają się cyklicznie.  

W pierwszym stopniu świecenia wypełnienie PWM równe 

jest 100%, w kolejnych wartość zadawana spada o 25%.  

 

4. POMIARY  
 

Testy przeprowadzono dla obu zrealizowanych 

układów. Dla układu z przetwornicą MCP1640 zasilanie 

zrealizowano z baterii alkalicznej AAA, w przypadku układu 

z przetwornicą MAX1796 wszystkie pomiary zrealizowano 

z zasilaniem za pomocą pojedynczego akumulatora NiMn o 

pojemności 2500 mAh. Pomiary prądu i napięcia wykonano 

przy użyciu multimetrów BM 859 CF i BM 857. 

Wykorzystano również aparat fotograficzny wykonujący 

zdjęcia w 15 - minutowych odstępach czasu, pozwalało to na 

usprawnienie procesu szacowania czasu świecenia LED 

(diod). 

 

4.1. Wybrane wyniki pomiarów  
W tabeli 1 zestawiono czasy pracy poszczególnych 

modułów dla ustawionych prądów pracy. Zasilanie modułu 

opartego o układ MCP1640 zrealizowano z pojedynczej 

baterii AAA. W drugim przypadku dla modułu 

zrealizowanego na bazie układu MAX1796 zasilanie 

zrealizowano z akumulatora NiMN o nominalnej pojemności 

2500 mAh. Pomiary wykonywano dla dwóch skrajnych 

stanów pracy. Dla maksymalnego prąd diody wynoszącego 

155 mA oraz przy minimalnym poborze prądu diody o 

wartości 15 mA. 

 
Tabela 1. Szacowane czasy pracy latarki LED w zależności od 

zastosowanego modułu przetwornicy 
 

Lp. 
Moduł 

przetwornicy 
Szacowany czas 
do wyłączenia 

Uwagi 

- - min. - 

1. MCP1640 160 
Ustawiony prąd diod 

45 mA 

2 MAX1796 195 Max. prąd diody 155 mA  

3 MAX1796 ~4500 Min. prąd diody 15 mA 

 

 
 

Rys. 5. Pomiar prądu wyjściowego w funkcji czasu dla 

przetwornicy MCP1640 
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Na rysunku 5 przedstawiono wyniki pomiaru prądu 

wyjściowego z baterii w funkcji czasu pracy przetwornicy 

MCP1640 dla zasilania z dwóch baterii AAA. Rysunek 6 

przedstawia wyniki pomiarów napięcia na bateriach AA oraz 

napięcia na wyjściu w funkcji czasu pracy dla prądu diod 

45 mA. 
 

 
 

Rys. 6. Wyniki pomiaru napięcia na wejściu i wyjściu  

w funkcji czasu dla przetwornicy MCP1640 
 

W tabeli 2 zestawiono szacowane sprawności η układ dla 

obu rozwiązań modułów zasilania.  
 

Tabela 2. Szacowane sprawność pracy latarki LED w zależności od 

zastosowanego modułu przetwornicy 

 

Lp. 
Moduł 

przetwornicy 
Szacowana 

sprawność η 
Uwagi 

- - [%] - 

1. MCP1640 ~60 
Ustawiony prąd diod 

45 mA 

2 MAX1796 ~80 Max. prąd diody 155 mA  

3 MAX1796 ~80 Min. prąd diody 15 mA 
 

W tabeli 3 podano szacowane koszty wytworzenia modułów 

zasilających bez kosztów diod świecących. 
 

Tabela 3. Porównanie kosztów i czasów pracy w zastosowanych 

układów przetwornic DC / DC 

 

L
p. 

Moduł 
przetwornicy 

Szacowany 
koszt 

wykonania 

Szacowany 
czas pracy 
na jednej 

baterii 

Uwagi 

- - [PLN] [min] - 

1. MCP1640 4,0 160 
Ustawiony prąd 

diod 45 mA 

195 
Max. prąd diody 

155 mA  
2 MAX1796 9,5 

~4500 
Min. prąd diody 

15 mA 

 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Stawiane w pracach cele pozwoliły na porównanie 

dwóch typów rozwiązań aplikacyjnych, które mogą być 

zastosowane w konstrukcjach latarek LED. Obydwie 

konstrukcje zapewniają możliwość bardziej efektywnego 

wykorzystania dysponowanym źródłem zasilania w stosunku 

do układów z zasilaniem bezpośrednim. W przypadku 

modułu zasilania opartego o układ MAX1796 uzyskano 

dodatkowo możliwość sterowania generowanym 

strumieniem świetlnym, jednakże podnosi to koszt wykonani 

układu prawie dwukrotnie w stosunku do modułu 

zasilającego opartego o układ MCP1640. Równocześnie 

sprawność modułu opartego o układ MCP1640 jest 

zdecydowanie niesatysfakcjonująca i poniżej oczekiwań, i 

wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań. Podobne 

problemy nie ujawniają się w drugiej aplikacji. Zdaniem 

autorów obydwie koncepcje rozwiązania modułów 

zasilających są sobie równoważne i mają potencjał 

rozwojowy ukryty w możliwościach zastosowania nowych 

bardziej energooszczędnych układów sterujących oraz w 

możliwości zaaplikowania przetwornic DC / DC o wyższych 

częstotliwościach przetwarzania i niższych napięciach 

wejściowych. Dodatkowo nowe rozwiązania przetwornic 

dysponują zdecydowanie elastyczniejszymi metodami 

sterowania pozwalając zaaplikować różnorodne funkcje do 

układów latarek LED (np.: nadawanie świetlnego sygnału 

S.O.S). 
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EXAMPLE CONCEPTS OF MODULE SUPPLY CIRCUITS FOR LED FLASHLIGHT 

 

In the paper, several concepts for supply system for LED flashlight are discussed. The aim of proposed solutions is to 

optimize energy consumption and thereby lengthen the time of operation without battery changes. Most popular methods of 

LED supply are presented and discussed, as direct supply current control and current pulse width modulation. Two circuit for 

LED flashlight are presented. First is based on MCP1640 integrated DC-DC converter. The circuit printed board is intended 

to be installed in the battery container of LED flashlight in a place of one of three batteries. Two batteries that left are 

sufficient to supply the flashlight. The second circuit contains DC-DC integrated converter MAX1796 and PWM current 

control circuit that allows to control LED intensity of light. The circuit could be powered with one 1,5 V battery and its small 

dimensions allow to build it into flashlight casing. Both solutions were tested and proved their usefulness. They allow to 

reduce battery power consumption and extend working hours and reduce costs. 

 

Keywords: LED flashlight, DC-DC converter. 
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Streszczenie: Artykuł prezentuje system pozwalający 

na przeprowadzenie sprawdzianów studenckich w wersji 

papierowej oraz na komputerach. Kluczowym aspektem systemu 

jest moduł umożliwiający przeprowadzenie oraz sprawdzenie 

tradycyjnego testu, którego pytania będą losowane z utworzonej 

wcześniej bazy (lub kilku baz) pytań. Trzema głównymi zadaniami 

aplikacji są następująco: generacja i edycja testów 

oraz zapisywanie ich w bazie pytań, generowanie wersji testu 

(na podstawie stworzonej uprzednio bazy pytań) wraz 

z losowaniem kolejności pytań i odpowiedzi, pogląd statystyk 

indywidualnych oraz grupowych po ewaluacji danego testu. 

Program umożliwia również przeprowadzenie sprawdzianu 

na komputerze (poprzez stronę internetową) dzięki możliwości 

generowania quizów w formie odczytywalnej przez platformę 

Moodle. Aplikacja do odczytywania i ewaluacji sprawdzianów 

w wersji papierowej pozwala na odczyt danych studenta (numeru 

indeksu) oraz wypełnionych odpowiedzi i sprawdzenie ich 

poprawności na podstawie pobranego z serwera mapowania 

odpowiedniego dla danej wersji testu. 

 
Słowa kluczowe: apliakcja, moodle, test, OCR, OMR. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Rozpoznawanie znaków i tekstów w plikach 

graficznych jest obecnie dynamicznie rozwijającą się 

technologią wykorzystującą wiele technik przetwarzania 

sygnałów cyfrowych celem uzyskania jak najwierniejszego 

odtworzenia informacji. Metody te możemy zgrupować 

w określenia OCR (ang. Optical Character Recognition) 

oraz w OMR (ang. Optical Mark Recognition) [ 1]. 

Zastosowania tych technik mogą być bardzo szerokie – od 

rozpoznawania numerów domów na zdjęciach 

(wykorzystywane przez Google Street View) [ 2] – aż po 

digitalizację zbiorów bibliotek [ 3]. W wielu przypadkach 

umożliwiają rozpoznanie tekstu znacznie szybciej niż jest to 

w stanie zrobić człowiek. Oczywiście użyteczność takiego 

rozpoznania jest wprost proporcjonalna do dokładności 

użytych algorytmów OCR. 

Mimo silnie rozwijających się technik rozpoznawania 

tekstu, nie istnieje wiele powszechnie dostępnych 

programów implementujących rozwiązania OCR, a te 

dostępne na rynku często wymagają wykupienia drogiej 

licencji. Celem niniejszej pracy – przy wykorzystaniu 

bezpłatnych bibliotek i ogólnie dostępnych algorytmów – 

jest implementacja rozwiązania wykorzystującego OCR 

do praktycznego zadania. Zadaniem tym jest opracowanie 

i wykonanie systemu umożliwiającego przeprowadzenie 

i automatyczne sprawdzanie testów zaliczeniowych 

i egzaminacyjnych. Oprogramowanie napisane w języku C# 

po skompilowaniu funkcjonuje poprawnie na każdym 

komputerze osobistym. Jednocześnie aplikacja na telefon 

komórkowy działa poprawnie na systemie Android i iOS. 

Co bardzo istotne dla potencjalnego użytkownika – nie 

wymaga wcześniejszej kalibracji. 

 

2. ISTNIEJĄCE SYSTEMY OPTYCZNEGO  
    ODCZYTU TEKSTU 

 

Oferta programów do generacji i edycji testów 

wielokrotnego wyboru jest bardzo bogata. Opierają się 

jednak najczęściej na plikach o formatach dostosowanych 

tylko do oprogramowania tej samej firmy. Nie oferują 

zestawiania istniejącego testu z istniejącym 

oprogramowaniem do automatycznego odczytywania 

odpowiedzi. Testy wykonywane są albo na platformie online 

na stronie internetowej producenta albo pisemnie na 

wygenerowanych stronach. W ostatnim przypadku 

sprawdzanie wyników wymaga sprawdzania ręcznego. 

Istnieje wiele rozwiązań do automatycznego odczytu 

odpowiedzi z formularza, nazywanych ogólnie aplikacjami 

OMR (ang. Optical Mark Reader). Brak znanych polskich 

producentów tego typu systemów. Na rynku 

międzynarodowym istnieje za to dużo firm oferujących 

programy do automatycznego odczytywania testów. 

Przykładami takich firm są Remark, Omrhome czy Chiron 

Software. Wszystkie opierają się jednak na odczytywaniu 

formularzy za pomocą obrazu pozyskanego ze skanera. Nie 

istnieją praktycznie programy oferujące taką funkcjonalność 

na platformę Android. Jedynym istniejącym programem jest 

OMR Evaluator, który potrzebuje specjalnie 

zaprojektowanych formularzy w celu prawidłowego 

wykrycia testu. 

 

3. MODUŁ GENERUJĄCY TESTY I KARTY  
    ODPOWIEDZI 

 

Oprogramowanie do odczytywania formularzy 

z odpowiedziami do poprawnej pracy wymaga 

ustandaryzowanego formatu formularza. Aplikacja 

umożliwia wygenerowanie takiego dokumentu 

automatycznie, na podstawie wskazanej bazy pytań XML 

i określonych ustawień. 

Pierwszym, podstawowym wymaganiem jest 

możliwość tworzenia oraz edycji baz pytań. Użytkownik 

programu ma dostęp do przypisanych mu baz pytań, aby 

z widoku programu edytować pytania i odpowiedzi (łącznie 

z dodawaniem grafik). Kolejną funkcją programu jest 
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możliwość generowania losowych testów na podstawie baz 

pytań. Interfejs graficzny (rys. 1) zawiera pola do określenia 

liczby pytań oraz wersji testu. Każda wersja testu zawiera 

pytania i odpowiedzi w kolejności losowej. Po 

wygenerowaniu i zapisaniu testu w formacie PDF program 

tworzy pliki z mapowaniem odpowiedzi (indywidualne dla 

każdej wersji testu) oraz listą poprawnych odpowiedzi 

(wspólna dla jednego testu).  

 

 
 
Rys. 1. Graficzny interfejs użytkownika pozwalający na 

automatyczne generowanie zadanej liczby testów z losowymi 

pytaniami i losową kolejnością odpowiedzi 

 

Po wygenerowaniu karty odpowiedzi (rys. 2) 

i ręcznemu uzupełnieniu jej przez studenta w trakcie 

sprawdzianu konieczne jest jej poprawne zinterpretowanie 

przez aplikację. 

 

 
 

Rys. 2. Przykładowa karta odpowiedzi 

 

4. MODUŁ ODCZYTUJĄCY KARTY ODPOWIEDZI 
 

W celu umożliwienia odczytania zakreślonych 

odpowiedzi dokonywana jest analiza obrazu polegająca na 

rozpoznaniu testu i transformacji obrazu. Przekształcenie 

obrazu pozwoli na poprawną ewaluację testu nawet przy 

niskiej jakości obrazie wejściowym. Przykładem takiego 

obrazu może być wykonanie zdjęcia pod kątem albo 

aparatem o małej rozdzielczości matrycy kamery. Telefon 

komórkowy z programem musi mieć zapewnione połączenie 

internetowe (WiFi lub poprzez sieci komórkowe) w celu 

połączenia z serwerem i pobraniem listy dostępnych testów. 

Na jej podstawie dokonuje się weryfikacji, czy wykonane 

zdjęcie zawiera formularz testowy z istniejącego w bazie 

testu. Jest to możliwe poprzez odczytanie kodów QR 

znajdujących się na karcie z odpowiedziami. Po identyfikacji 

testu program wykorzystuje algorytm wykrywania krawędzi 

w celu odczytu odpowiedzi. Następnie dokonuje 

sprawdzenia ich zgodności ze wzorem ewaluacji zgodnie 

z kluczem. 

W celu uniknięcia fałszywych odczytów, pierwszym 

zadaniem aplikacji jest rozpoznanie, czy na wykonanym 

zdjęciu faktycznie jest karta z odpowiedziami. W tym celu 

program sprawdza, czy na zdjęciu znajduje się czworokąt 

o stosunku boków ok. 30:21 oraz czy w jego lewym dolnym 

rogu znajduje się kod QR. W pierwszej kolejności obraz 

zarejestrowany przez kamerę zostaje przekonwertowany do 

skali szarości, co umożliwia znaczne skrócenie czasu 

wykonywania algorytmu bez wpływu na ostateczny wynik. 

Następnie dokonywane jest rozmycie gaussowskie celem 

usunięcia szumów i zakłóceń oraz filtracja krawędziowa 

algorytmem Canny [ 4]. Wykorzystana w bibliotece OpenCV 

funkcja Canny opiera się na algorytmie opracowanych przez 

Johna F. Canniego w 1986 roku. Wykorzystuje 

wielostopniowy algorytm w celu detekcji wielu różnych 

krawędzi w obrazie. Pierwszym krokiem jest wykorzystanie 

rozmycia gaussowskiego w celu redukcji szumów. 

Następnie określane jest natężenie gradientu obrazu 

z użyciem dowolnej filtracji gradientowej metodą: Sobela, 

Robertsa lub Prewitta. Każdemu punktowi w obrazie 

przypisywany jest wektor 
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gdzie: x – współrzędne punktu w płaszczyźnie X, y – 

współrzędne punktu w płaszczyźnie Y, fs – funkcja 

obrazu we współrzędnych X i Y. 

 

Wyznaczenie wartości gradientu dokonywane jest za 

pomocą wzoru: 
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gdzie: M –moduł gradientu obrazu, α – kierunek gradientu 

obrazu. 

 

Ciągłość krawędzi jest uzyskiwana przez usuwanie 

niemaksymalnych pikseli. Efektem tego etapu jest ciągła 

linia złożona z pojedynczych pikseli. Polega na porównaniu 

gradientu obrazu z jego sąsiadami i wyzerowaniu wartości 

mniejszych przy zachowaniu lokalnych maksimum 

w zastosowanej masce. Operację tę powtarza się dla różnych 

kierunków gradientu. W ostatnim kroku dokonywane jest 

progowanie z histerezą. Stosowane jest ono do usunięcia 

nieistotnych krawędzi, żeby nie doszło do przerwania 

krawędzi o różnym poziomie kontrastu (chwilowo poniżej 

progu). W takim przypadku zachowuje się krawędzie, dla 

których w najbliższym sąsiedztwie znajduje się co najmniej 

jedna krawędź o tzw. silnej krawędzi. 

Dalsze przekształcenia mają na celu końcowe 

wyliczenie i sprawdzenie poprawności stosunku boków 

prostokąta. Ostatnim etapem jest dokonanie transformacji 

perspektywy obrazu celem ułatwienia dalszej obróbki. 

Dopiero efekt tego etapu działania algorytmu (rys. 3) 

pozwala na analizę odpowiedzi udzielonych przez studenta.  
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Rys. 3. Zrzut ekranu aplikacji a) przed transformacją płaszczyzny 

b) po transformacji płaszczyzny 

 

Pola odpowiedzi są okręgami z możliwą różną liczbą 

odpowiedzi w każdym pytaniu (typowo od dwóch do 

czterech odpowiedzi). Aby móc je odnaleźć zastosowano 

binaryzację obrazu testu po transformacji czteropunktowej. 

Pozwala to oddzielić tło od pierwszego planu i uzyskać 

dokładniejsze wyniki podczas wyszukiwania krawędzi. 

Do binaryzacji wykorzystano algorytm Otsu (rys. 4). 

Zastosowane progowanie pozwala na odczytywanie 

odpowiedzi zaznaczonych kolorem wyróżniającym się od 

tła, takimi jak: czarny, niebieski czy czerwony. 

Najbardziej dokładne metody oddzielania obiektu od 

tła polegają na analizie histogramu obrazu. Taki histogram 

cechuje się rozkładem dwumodalnym, czyli posiada dwa 

wyróżniające się wierzchołki (rys. 5). Piksele należące do 

pierwszej grupy stanowią piksele obiektu, a do drugiej – 

piksele tła. Trudność algorytmu polega na wyznaczeniu 

progu, na którego podstawie można podzielić histogram na 

rozkład pikseli obiektu i tła. W metodzie Otsu wykorzystuje 

się w tym celu opis statyczny obu klas histogramu przez 

dwie różne funkcje prawdopodobieństwa [ 5]. Następnie 

wyznaczana jest wariancja między klasowa dla każdego 

możliwego progu histogramu. Punkt, dla którego ta 

wariancja będzie miała wartość maksymalną będzie 

optymalnym progiem dla metody Otsu. 

Odnalezione kształty są sortowane wedle pozycji (od 

lewego górnego rogu do prawego dolnego), a następnie 

usuwane są wszystkie kształty nie spełniające kryteriów. 

Przyjmuje się, że okrąg z odpowiedzią jest okręgiem 

o formacie obrazu w zakresie 0,8 – 1,2 do 1 (idealnie 1:1, ale 

ze względu na błędy transformacji zastosowano dodatkowy 

margines) oraz średnica okręgu jest większa od 7% wartości 

szerokości testu. Ostatnia wartość wynika z przyjętych 

wartości podczas generowania arkuszy testowych – 

drukowane są one zawsze na kartce A4, więc stosunek 

wielkości okręgów z odpowiedziami powinien być 

zachowany. Dalszemu rozwojowi powinna podlegać 

procedura analizy korekty udzielonej odpowiedzi, która na 

tym etapie projektu nie została wdrożona. 

Drugim istotnym zadaniem modułu, jest poprawne 

odczytanie numeru indeksu, który jest wpisywany przed 

studenta ręcznie. Numer ten jest sześciocyfrową liczbą. 

W celu pełnej automatyzacji sprawdzania testu musi być on 

również rozpoznany i odczytany przez aplikację mobilną 

(a następnie wynik testu przypisany określonemu 

studentowi). W tym celu wykorzystano techniki OCR czyli 

optycznego rozpoznania znaków. Do realizacji tego zadania 

użyto biblioteki Tesseract. Działanie algorytmu Tesseract 

[ 6], po rozpoznaniu i wyodrębnieniu słów oraz znaków, 

polega na dwuetapowym procesie. W pierwszym etapie 

dochodzi do próby rozpoznania każdego słowa, a następnie 

przesłanie rozpoznanych znaków do przystosowanego 

klasyfikatora jako dane trenujące. Klasyfikator zwiększa 

szanse prawidłowego rozpoznania dalszych partii tekstu. 

Jako, że poziom błędnych odczytów maleje wraz z liczbą 

wyuczonych słów, stosuje się drugi etap, w którym 

ponownie rozpoznaje się słowa o niedostatecznie wysokim 

poziomie rozpoznania. 

 

 
 

Rys. 4. Karta odpowiedzi po zastosowaniu binaryzacji 

metodą Otsu 
 

 
 

Rys. 5. Karta odpowiedzi po zastosowaniu binaryzacji 

metodą Otsu 
 

Pełny algorytm Tesseract zawiera także algorytmy do 

odnajdowania linii, odległości między słowami i literami, 

rozpoznawania akapitów o różnych wielkości czcionki czy 

rozpoznawania całych słów. Zostają one pominięte przy 

odczycie numeru indeksu ze względu na ściśle określony 

formularz, w którym każda liczba wprowadzona jest 

w osobnym kwadracie. Jako daną wejściową algorytmu 

przyjmujemy fragment obrazu zawierający jedną cyfrę, 

a funkcja powtórzona jest dla wszystkich sześciu cyfr 

numeru indeksu (rys. 6). 

 

 
 

Rys. 6. Efekt pracy algorytmu Tesseract 
 

Przy korzystaniu z biblioteki możemy ustalić białą listę 

(ang. white list), która określa znaki akceptowane podczas 
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działania algorytmu rozpoznawającego. Pozostałe znaki 

zostaną zignorowane, zatem przy ustawieniu „0123456789” 

w białej liście zyskamy pewność, że dane wyjściowe nie 

będą zawierać liter. Pozwala to także na skrócenie czasu 

wykonywania algorytmu i zwiększanie jego dokładności 

rozpoznania. W sytuacji, kiedy aplikacja nie odnajdzie 

numeru indeksu w bazie, nauczyciel zostanie o tym 

powiadomiony. Jeżeli taka sytuacja będzie skutkiem 

niepoprawnego odczytu numeru indeksu, nauczyciel ma 

możliwość wpisania tego numeru ręcznie w aplikacji. 

Ostatnim punktem wymagającym przetwarzania obrazu 

jest odczyt kodu QR, który umożliwia powiązanie testu 

z zapisaną na serwerze kartą odpowiedzi. Wartość kodu QR 

składa się z kilku komponentów: identyfikatora przedmiotu, 

testu oraz mapowania. Pierwsze dwa umożliwiają szybkie 

znalezienie określonego zbioru na serwerze. Ostatni określa 

plik, który został wygenerowany podczas generowania 

wersji testu, zawierający opis mapowania odpowiedzi. Jest 

on konieczny ponieważ wybór pytań, ich kolejność oraz 

porządek odpowiedzi jest inny dla każdej wersji testu. 

Wymusza to przechowywanie mapowania w celu 

umożliwienia sprawdzenia pracy. 

Dla potrzeb aplikacji generowany jest kod QR 

przenoszący informację o długości 30 znaków. Ostatnie 10 

znaków stanowi kod mapowania (generowana unikalna 

wartość np. a4fv3858i7h), przedostatnie 5 znaków – 

identyfikator testu (np. kol1A), a wszystkie znaki 

poprzedzające stanowią identyfikator przedmiotu. 

Domyślnie przyjęto jego długość między 4 a 15 znakami 

(np. BSI_mag_sem3 albo Metro2). Dopuszczalne są znaki 

kodowania ASCII (ang. American Standard Code for 

Information Interchange).  

Aplikacja po rozpoznaniu obszaru testu wydziela 

fragmenty obrazu, w których znajdują się obydwa kody QR. 

Są one niezależnie parsowane na łańcuchy tekstowe, 

a następnie ich wartości są porównywane. Jeżeli są 

identyczne to wysyłane są do modułu pobierającego 

mapowanie z serwera. Samo parsowanie kodu odbywa się za 

wykorzystaniem Barcode API udostępnionym przez Google. 

Ewaluacja testu zaczyna się w klasie porównującej 

odpowiedzi z pobranymi z serwera plikiem mapowania 

(indywidualny dla każdej wersji testu) oraz plikiem 

z odpowiedziami (wspólnymi dla wszystkich wersji testu). 

Po uzyskaniu liczby poprawnie i niepoprawnie zakreślonych 

odpowiedzi dane zostają przekazane do modułu sumującego 

punktację. Moduł ten odczytuje z serwera metodę oceniania 

testu i stosuje ją przy określaniu wyniku. 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W ramach prezentowanego projektu powstał 

kompleksowy program pozwalający nauczycielowi na 

sprawne przeegzaminowanie dużej liczby studentów. Dzięki 

zapewnieniu losowości pytań z bazy (lub kilku baz) 

i zmiennej kolejności odpowiedzi prowadzący może 

w największym możliwym stopniu zabezpieczyć się przed 

nieuczciwością zdających. Dodatkową zaletą systemu jest 

możliwość dodawania obrazów zarówno do pytań, jak 

i odpowiedzi. Ponadto, aplikacja umożliwia eksport 

wyników studentów do pliku i ich szybką analizę poprzez 

zestawienie statystyk dotyczących poszczególnych grup 

dziekańskich i pytań. Szczególnie ten ostatni aspekt jest 

istotny, gdyż umożliwia nauczycielowi określenie 

zagadnień, które są dla studentów najtrudniejsze i które 

wymagają więcej uwagi podczas omawiania materiału. 

Stosowanie prezentowanego systemu znacząco ułatwi pracę 

nauczyciela, przyspieszy proces egzaminowania i oceniania 

studentów, a także w znaczący sposób przyczyni się do 

poprawy jakości nauczania. 
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AUTOMATIC SYSTEM FOR STUDENTS’ EXAMS  
 

The article presents a system for automatic carrying on students’ exams in paper version or on computers. The main 

aspect of the system is a module that enables performing a traditional paper test, where questions will be randomly chosen 

from a previously created XML database (or several bases). The three main tasks of the application are: generating and 

editing tests and saving them into base, generating test versions (based on previously created question base) with random 

questions and answers, viewing individual and group statistics after evaluation of a test. The test questions are printed on A4 

paper. Student set the answers on other piece of paper in special form created by program. The smartphone application (for 

Android and iOS) enables automatic reading the answers and student index number. The functionality is provided by Otsu 

thresholding, edge detection and Tesseract algorithm (in case of index number detection). The answers are checked by 

mapping the test version. Detecting test version is realized by QR code. The program also allows conducting a quiz on 

computer (via the website) by the Moodle platform. The Moodle platform can use exactly the same questions and answers by 

importing them from program by special XML file. 

 

Keywords: OCR, OMR, automatic system for students’ exams. 
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Streszczenie: W artykule zaproponowano metodykę wykonywania 

analizy ruchowej pojazdów szynowych, która uwzględnia wpływ 

zmieniającego się napięcia zasilającego pojazd na jego właściwości 

ruchowe. Wykorzystując model opracowany w programie Simulink 

wskazano na istotne różnice w czasie przejazdu oraz w wartościach 

napięcia zasilającego pomiędzy proponowanym sposobem analizy 

a powszechnie stosowanym podejściem uproszczonym. 

 
Słowa kluczowe: trakcja elektryczna, zasilanie trakcyjne, 

obliczenia symulacyjne, Simulink. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Przejazd pociągiem z Wilna do Lizbony odbywa się 
bez żadnej odprawy granicznej, ale wiąże się z kilkukrotną 
zmianą szerokości toru oraz rodzaju i poziomu napięcia 

zasilającego lokomotywę. Umożliwienie poruszania się 
pociągu w krajach o różnej specyfice infrastruktury 

kolejowej określa się pojęciem interoperacyjności, 

wprowadzonym w ramach Dyrektywy Unii Europejskiej. 

Wymagania względem systemu kolejowego w tym zakresie 

zawarto w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności 

(TSI). Zagadnienia związane z pojazdami i ich zasilaniem 

znajdują się w dwóch powiązanych ze sobą dokumentach, tj. 

TSI „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” oraz TSI 

„Energia”. [1] 

Proces projektowania i analizy sieciowej trakcji 

elektrycznej musi zapewnić prawidłową i bezpieczną pracę 
systemu rzeczywistego, zgodnie z przyjętymi zadaniami 

przewozowymi, z uwzględnieniem technicznej 

realizowalności, przy minimalizacji nakładów finansowych 

i oddziaływania na środowisko. Najczęściej realizowany jest 

on z użyciem metod komputerowego wspomagania 

projektowania i symulacji. W szczególności dotyczy to 

analizy ruchowej wykonywanej poprzez obliczenia tzw. 

przejazdu teoretycznego [2, 3]. Z punktu widzenia analizy 

ruchowej istotne są tzw. osiągi trakcyjne, czyli: maksymalna 

prędkość eksploatacyjna, zależność maksymalnej siły 

pociągowej od prędkości F = f(v) oraz opory ruchu [4]. 

Wymienione dane są niezbędne m.in. do ustalenia rozkładu 

jazdy, umożliwiającego dopasowanie pociągu do ogólnego 

schematu ruchu na danej linii kolejowej. 

Istnieje wzajemna relacja pomiędzy osiągami 

trakcyjnymi a parametrami układu zasilania. W systemach 

zasilania elektrotrakcyjnego o relatywnie niskim napięciu, 

jak na przykład w polskim 3-kilowoltowym systemie, relacja 

ta jest bardzo wyraźna z uwagi na fakt, iż elektryczne 

pojazdy kolejowe o mocy większej niż 2 MW muszą być 
wyposażone w funkcję samoczynnego ograniczania 

pobieranej mocy lub prądu, gdy napięcie na odbieraku prądu 

pojazdu wykracza poza zdefiniowany zakres wartości. 

Ograniczenie pobieranej mocy dotyczy praktycznie 

wszystkich typów lokomotyw eksploatowanych przez 

krajowych przewoźników. W odniesieniu do elektrycznych 

zespołów trakcyjnych problem ten występuje w przypadku 

łączenia pociągów z kilku pojedynczych zespołów. Trakcja 

ukrotniona jest standardowo wykorzystywana w obsłudze 

ruchu aglomeracyjnego i podmiejskiego [2, 5]. Ponadto, w 

przypadku gdy pojazd ma możliwość zwrotu energii 

elektrycznej do sieci trakcyjnej poprzez zastosowanie 

hamowania odzyskowego, musi istnieć możliwość 
sterowania tym procesem. Szczegółowe wytyczne w tym 

zakresie można znaleźć w PN-EN 50388 [1, 6, 7]. 

 

2. PROBLEMATYKA ANALIZY RUCHOWEJ 
 

Analizę ruchową pojazdu oraz obliczenia parametrów 

zasilania elektrotrakcyjnego standardowo wykonuje się w 

dwóch krokach (rys. 1) [8]. 

 

 
 

Rys. 1. Struktura obliczeń związanych z analizą ruchową pojazdu 

 

W pierwszej kolejności wykonywane są obliczenia 

oparte na równaniu ruchu pojazdu, w których jedną z danych 

wejściowych jest charakterystyka trakcyjna pojazdu, 

określająca maksymalną siłę pociągową lub hamującą w 

funkcji prędkości pojazdu, wyznaczona z założeniem 

znamionowego napięcia zasilającego pojazd. Wynikiem tych 

obliczeń są przebiegi mechanicznych zmiennych ruchu 

takich jak siła pociągowa, prędkość, czy droga. 

 

W drugim kroku realizowane są obliczenia zasilania 

elektrotrakcyjnego, które rozpoczynają się od wyznaczenia 

przebiegu prądu pobieranego przez pojazd. Wykonuje się to 

korzystając z przebiegów wielkości mechanicznych oraz 
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zakładając jako stałe: sprawność napędu, prąd potrzeb 

nietrakcyjnych oraz napięcie zasilające pojazd. Obliczony 

przebieg prądu, wraz z wyliczonym wcześniej przebiegiem 

pokonanej drogi, są punktem wyjścia do wyliczenia 

pozostałych parametrów zasilania, jak na przykład napięcie 

na odbieraku pojazdu uwzględniające spadek napięcia na 

sieci trakcyjnej, prądy podstacji trakcyjnych itp. 

Istotnym uproszczeniem w opisanym standardowym 

procesie obliczeń jest założenie stałego napięcia na 

odbieraku pojazdu – zarówno na etapie obliczeń 
mechanicznych parametrów ruchu jak i przy wyliczaniu 

pobieranego przez niego prądu. W rzeczywistości napięcie 

to zmienia się, a zmiany te z kolei determinują moc 

maksymalną pojazdu, a więc wpływają na charakterystykę 
trakcyjną, co zobrazowano linią przerywaną na rys. 1. 

Napięcie na odbieraku determinuje, dla określonej mocy, 

wartość pobieranego przez pojazd prądu. Zależność mocy 

pojazdu od napięcia zasilającego przedstawiono na rys. 2 w 

dwóch wariantach: I – dla standardowego procesu obliczeń 
oraz II – z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w 

Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. 

 

 
 

Rys. 2. Zależność maksymalnej mocy pojazdu od napięcia na 

odbieraku prądu [4] 

 

Ponadto, zgodnie z zaleceniami normatywnymi, 

częstość występowania ograniczeń ruchowych, zarówno z 

punktu widzenia układu zasilania, jak i pojazdów, powinna 

być oceniana. W tym celu wyznacza się tzw. napięcie 

średnie użyteczne: 
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gdzie: Ti – czas jazdy i-tego pociągu, n – liczba pociągów 

w czasie symulacji (przy wyznaczaniu napięcia użytecznego 

dla obszaru zasilania; n = 1 przy wyznaczaniu napięcia 

użytecznego dla danego pojazdu), Upi – napięcie na 

odbieraku i-tego pojazdu, Ipi – prąd płynący przez odbierak 

i-tego pojazdu. 

Stosowanie do oceny układu zasilania wartości 

średniego napięcia użytecznego ma następujące zalety: 

• pozwala pojazdom trakcyjnym funkcjonować przy 

napięciu bliskim znamionowemu, a tym samym 

optymalizuje sprawność i wydajność, 
• zapewnia przestrzeganie wartości minimalnego napięcia 

określonego przez PN-EN 50388, 

• zapewnia zachowanie marginesu bezpieczeństwa dla 

urządzeń zasilania trakcji elektrycznej, co daje 

możliwość rozważenia zwiększenia natężenie ruchu bez 

konieczności rozbudowy podstacji trakcyjnych, 

• uelastycznia system zasilania w celu zapewnienia jego 

ciągłości w sytuacjach awaryjnych. 

Z przedstawionych powyżej przyczyn, zarówno w 

analizie ruchowej jak i przy ocenie parametrów zasilania 

wyliczanie napięcia na odbieraku pojazdu powinno odbywać 
się równolegle z pozostałymi obliczeniami i wpływać na te 

obliczenia. Takie sprzęgnięcie modułów obliczeniowych 

wymaga jednak wykorzystania odpowiednich narzędzi 

symulacyjnych oraz sposobu modelowania. 

W artykule zaproponowano sposób modelowania 

pozwalający na analizę ruchową pojazdu z uwzględnieniem 

zmiennego napięcia na odbieraku pojazdu. Poprzez studium 

przykładowego przypadku wykazano, iż uwzględnienie 

zmiennego napięcia znacząco wpływa na parametry takie jak 

czas przejazdu, dynamika ruchu, zmiany napięcia 

zasilającego czy średnie napięcie użyteczne. 

 

3. PROPONOWANY MODEL SYMULACYJNY 
 

Proponowany model do analizy ruchowej pojazdu 

szynowego opracowano w środowisku Simulink (rys. 3). W 

modelu przewidziano dwa warianty obliczeń. Wariant I 

reprezentuje podejście standardowe, w którym obliczenia 

parametrów mechanicznych oraz prądu pobieranego przez 

zespół trakcyjny odbywają się z założeniem niezmiennego 

napięcia zasilającego [8, 9, 10]. Wariant II to proponowana 

metodyka obliczeń, w której uwzględniono zmiany napięcia 

na odbieraku pojazdu. Wybór wariantu odbywa się za 

pomocą przełącznika Manual Switch umiejscowionego w 

środkowej części modelu. 

Równanie ruchu [10] pojazdu odwzorowano za pomocą 
bloków Add (F-W) oraz Gain (1/m*k) umieszczonych w 

prawym górnym rogu modelu. Opory zasadnicze ruchu Wz 

opisano wielomianową funkcją prędkości. Opory dodatkowe 

Wi uwzględniają nachylenie wzdłużne trasy. Wartość siły 

pociągowej F obliczana jest z wykorzystaniem 

proporcjonalno-całkującego regulatora prędkości. Wartość 
wyjściowa z regulatora podlega ograniczeniu do 

maksymalnej siły wynikającej z charakterystyki trakcyjnej 

pojazdu – realizuje to blok Fcn (mniejsza z dwóch). 

Charakterystyka wyliczana jest z uwzględnieniem napięcia 

zasilającego pojazd: stałego – w wariancie I lub 

zmieniającego się – w wariancie II. 

Aby umożliwić numeryczne rozwiązanie modelu w 

wariancie II, niezbędne jest odwzorowanie ograniczonej 

dynamiki regulacji siły pociągowej, związanej z napędem 

elektrycznym. Wykonano je za pomocą inercji pierwszego 

rzędu (Transfer Fcn). 

W prawym dolnym fragmencie diagramu znajduje się 
część modelu obliczająca napięcie na odbieraku pojazdu 

oparta na analogu obwodowym systemu zasilania 

elektrotrakcyjnego przedstawionym na rys. 4. Przyjęto 

model podstacji trakcyjnej jako rzeczywiste źródło napięcia 

o sile elektromotorycznej E i rezystancji Rp, modelujące 

charakterystykę zewnętrzną podstacji. Dioda D 

odwzorowuje brak możliwości zwrotu energii do systemu 

elektroenergetycznego. Rezystancje jednostkowe rs oraz rp, 

wyrażone w Ω/km, reprezentują oporność sieci jezdnej 

i powrotnej. Źródło prądu i(t) modeluje pobór prądu przez 

pojazd. Na podstawie mocy mechanicznej oraz napięcia 

obliczany jest prąd pobierany przez pojazd, a następnie 

napięcie na jego odbieraku. Napięcie – w zależności od 

położenia przełącznika Manual Switch – jest wartością stałą 
przyjętą jako znamionowe napięcie w sieci trakcyjnej równe 

3 kV lub wyliczoną w bieżącym kroku symulacji. 
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Rys. 4. Model systemu zasilania służący do wyliczania napięcia 

u(t) na odbieraku pojazdu 

 

3. ANALIZA PRZYKŁADOWEGO PRZEJAZDU 
 

Dla przedstawienia różnic pomiędzy proponowaną 
a standardową metodyką posłużono się przykładem 

obliczeniowym. Rozważono elektryczny zespół trakcyjny 

typu ED160 przejeżdżający 20-kilometrowy odcinek w 

trakcji podwójnej. W takiej konfiguracji moc znamionowa 

składu wynosi 4 MW [5]. 

Pojazd pokonuje dystans odpowiadający typowej sekcji 

zasilania w trakcji prądu stałego, zatrzymując się na 

przystankach zlokalizowanych w następujących 

odległościach od punktu rozpoczęcia jazdy: 9,2 km, 14,1 km 

oraz 20 km. Przyspieszanie i hamowanie odzyskowe odbywa 

się z wykorzystaniem maksymalnej dostępnej mocy pojazdu. 

Ograniczenie prędkości na dwóch pierwszych odcinkach 

międzyprzystankowych wynosi 140 km/h, na trzecim – 

120 km/h. 

Podstacje zlokalizowano na skrajach odcinka, tj. w 

zerowym oraz w dwudziestym kilometrze. Przyjęto, że 

każda podstacja wyposażona jest w trzy zespoły 

prostownikowe typu PD-17/3,3. Na rozpatrywanym odcinku 

znajduje się sieć trakcyjna YwsC120-2C-M. Założono, iż 
rozważany zespół trakcyjny jest jedynym pojazdem 

znajdującym się na 20-kilomentrowym odcinku zasilania. Na 

rysunku 4 przedstawiono przebieg napięcia na pantografie. 

 
 

Rys. 5. Przebieg napięcia na odbieraku pojazdu 

 

W obu wariantach obliczeń występują wykroczenia 

wartości napięcia poza zakres od 2700 do 3600 V (rys. 5), w 

przypadku wariantu II wykroczenia te są mniejsze za sprawą 
ograniczenia pobieranej mocy widocznego na rys. 6. 

 

 
 

Rys. 6. Przebieg mocy pobieranej przez pojazd 

 
 

Rys. 3. Model symulacyjny do analizy ruchowej pojazdu w programie Simulink 
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W rezultacie dynamika rozruchu i hamowania dla 

wariantu II jest ograniczona w relacji do wariantu I, gdy 

pojazd znajduje się w połowie odcinka pomiędzy 

podstacjami, kiedy to spadki napięć na sieci trakcyjnej są 
największe. Związany z tym czas przejazdu jest dla wariantu 

II dłuższy (870 s) w relacji do przejazdu według wariantu I 

(859 s), co zobrazowano na rysunku 6. 

 

 
 

Rys. 6. Przebieg prędkości i położenia pojazdu 

 

Dla modelowanego przejazdu obliczono dodatkowo 

wartość średniego napięcia użytecznego na odbieraku prądu 

pojazdu wg (1), które wyniosło: 

• w wariancie I: Uśruż_I = 3104 V, 

• w wariancie II: Uśruż_II = 3014 V. 

Powyższa znacząca różnica wskazuje na istotny wpływ 

metodyki modelowania na obliczenia podstawowych 

parametrów zasilania. 

 

4. PODSUMOWANIE 
Przedstawiona analiza przykładowego przejazdu 

udowodniła znaczące różnice w czasie przejazdu oraz w 

wartości średniego napięcia użytecznego pomiędzy 

proponowanym, a powszechnie stosowanym podejściem do 

analizy. Przy dostępności odpowiednich narzędzi 

obliczeniowych, analiza ruchowa powinna zatem brać pod 

uwagę wpływ zmieniającego się napięcia zasilającego 

pojazd na jego osiągi trakcyjne oraz pobierany prąd. 
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ANALYSIS OF RAIL VEHICLE MOTION INCLUDING AN INFLUENCE OF VARYING 
VOLTAGE ON THE CURRENT COLLECTOR 

 

The paper proposes a novel approach to analyze a rail vehicle motion, which includes an impact of varying voltage at 

the current collector on the vehicle’s dynamics. According to present standards, vehicle’s maximal power has to be limited 

and the value of this limit depends on actual value of vehicle’s supplying voltage. This, in turn, affects vehicle tractive effort 

and its current consumption. A model reflecting vehicle dynamics as well as its supply parameters was designed in Simulink. 

By a case study, it was proven that neglecting the impact of vehicle varying supply voltage on vehicle dynamics leads to 

substantial errors in reflecting both vehicle motion and its supply-related parameters. 

 

Keywords: electric traction, traction supply, simulation analysis, Simulink. 
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Streszczenie: W artykule opisano metodę oraz stanowisko 

badawcze, za pomocą, którego obliczono odpowiedzi kanału 

hydroakustycznego na pobudzenie sygnałem modulowanym 

ciągiem pseudoprzypadkowym PRBS (ang. Pseudo Random Binary 

Sequence). Omówiono wyniki badań w warunkach laboratoryjnych 

oraz w jeziorze i basenie portu morskiego. Badania wykonano  

w warunkach statycznych.  

 
Słowa kluczowe: odpowiedź kanału na pobudzenie sygnałem 

modulowanym ciągiem pseudoprzypadkowym, kanał 

hydroakustyczny.  

 

1. WPROWADZENIE 
 

Wraz z rozwojem współczesnej techniki, a zwłaszcza 

robotyki, pojawia się coraz większe zapotrzebowanie 

na niezawodne systemy komunikacji bezprzewodowej. 

Rozwój autonomicznych pojazdów podwodnych  

i jednocześnie ich zastosowanie w warunkach obejmujących 

współdziałanie zespołu obiektów wymuszają potrzebę 
komunikacji bezprzewodowej w środowisku wodnym. 

Niestety, toń wodna jest środowiskiem niezwykle złożonym 

i niesprzyjającym takim rozwiązaniom, szczególnie  

w wodach płytkich z zabudową hydrotechniczną. 
Telekomunikacja realizowana w tym środowisku odbywa się 
przede wszystkim z wykorzystaniem fali akustycznej  

o stosunkowo małych częstotliwościach nośnych. Do 

odbiornika sygnał dociera wielodrogowo, jest to 

spowodowane przede wszystkim odbiciami od przeszkód na 

drodze propagacji jak też różnymi prędkościami 

rozchodzenia się fali akustycznej w wodzie. Znajomość 
dynamiki zmian tłumienności oraz rozkładów opóźnień 
w dotarciu sygnału nadanego poszczególnymi drogami 

propagacji obok rozkładów prędkości dźwięku w funkcji 

głębokości, znacząco uzupełnia informację o warunkach 

propagacyjnych. W szeregu publikacjach specjalistycznych 

[1, 2, 3] podkreśla się, że taka informacja jest istotna 

z punktu widzenia opracowania systemu cyfrowej 

bezprzewodowej transmisji danych w kanale 

hydroakustycznym. Odpowiedź impulsowa kanału jest 

obrazem wielodrogowej propagacji. Powszechnie 

wyznaczana jest odpowiedź kanału propagacyjnego na 

pobudzenie sygnałem zmodulowanym ciągiem 

pseudoprzypadkowym PRBS, która niesie informacje  

o warunkach propagacji, zbliżone do odpowiedzi 

impulsowej kanału [1, 2, 10]. 

Celem badań było sprawdzenie możliwości 

wyznaczenia odpowiedzi kanału hydroakustycznego na 

pobudzenie sygnałem PRBS z zastosowaniem 

komputerowego stanowiska pomiarowego.  

 

2. STANOWISKO POMIAROWE 
 

2.1. Aparatura pomiarowa  

Układ pomiarowy składający się z toru nadawczego 

i odbiorczego przedstawiono na rys. 1.   

W torze nadawczym zastosowano: 

− głośnik podwodny Lubell Labs LL9162T [4]; 

− wzmacniacz mocy Peavey IPA300T [5]; 

− kartę przetwornika cyfrowo-analogowego National 

Instrument USB6259 [6]; 

− komputer przenośny. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat zastosowanego układu pomiarowego [4, 5, 6] 

 

Głośnik podwodny Lubell LL9162T przeznaczony jest 

do zastosowań wojskowych i naukowo-badawczych.  

LL-9162T ma szerokość pasma częstotliwości od 240 Hz 

do 20 kHz oraz impedancję 10 Ω. Wzmacniacz mocy 

IPA300T charakteryzuje się mocą 300 W i zakresem 

częstotliwości od 40 Hz do 20 kHz. Wejście wzmacniacza 

mocy jest połączone z przetwornikiem cyfrowo-analogowym 

National Instruments USB6259. NI USB6259 jest 

wielofunkcyjnym modułem DAQ serii M 

zoptymalizowanym pod kątem dużej dokładności przy 
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dużych szybkościach próbkowania. Moduł posiada między 

innymi 16 wejść analogowych i 4 wyjścia analogowe. 

Wyjścia analogowe mają rozdzielczość 16 bitów 

i możliwość próbkowania sygnału do 2,8 MS/s. USB6259 

jest podłączony do komputera przenośnego poprzez port 

USB. Jego obsługa jest możliwa dzięki oprogramowaniu  

NI SignalExpress, które pozwala między innymi na 

generowanie wcześniej przygotowanych sygnałów. 

W torze odbiorczym zastosowano: 

− hydrofon Reson TC4032 [7] wraz z zasilaniem; 

− przetwornik analogowo-cyfrowy National 

Instruments CompactRIO z modułem NI 9223; 

− komputer przenośny. 

Hydrofon TC4032 ma płaską charakterystyką 
częstotliwościową w szerokim paśmie. Szerokość pasma 

częstotliwości TC4032 to od 5 Hz do 120 kHz. Czułość 
odbiorcza wynosi od -164 dB re 1V/μPa. TC4032 jest 

zasilany napięciem stałym 12V. Sygnał wyjściowy 

hydrofonu podłączono do modułu pomiarowego National 

Instruments CompactRIO z przetwornikiem analogowo-

cyfrowym NI 9223. Moduł pomiarowy CompactRIO jest 

przeznaczony między innymi do akwizycji danych. 

Technologia RIO firmy National Instruments daje 

możliwość definiowania własnych układów sprzętu 

pomiarowego, dzięki użyciu konfigurowalnego układu 

FPGA i narzędzi graficznego środowiska programowania 

LabView. NI 9223 to przetwornik analogowo-cyfrowy 

wyposażony w 4 wejścia różnicowe, pracujące równolegle 

z częstotliwością próbkowania do 1 MS/s na kanał 

i rozdzielczości 16-bitów. Moduł CompactRIO jest 

podłączony do komputera przenośnego poprzez port 

Ethernet i współpracuje z oprogramowaniem  

NI SignalExpress.  

 

2.2. Metoda pomiarowa 

W celu obliczenia odpowiedzi kanału posłużono się 
sygnałem BPSK (ang. Binary Phase Shift Keying)  

o szybkości modulacji 13 kBd, modulowanym ciągiem 

pseudoprzypadkowym PRBS. W opisanych w niniejszym 

artykule badaniach, długość ciągu PRBS wynosiła  

511 bitów. Częstotliwość nośna sygnału (dobrana 

empirycznie) wynosiła fN=12 kHz. Czas trwania 

wygenerowanego sygnału pomiarowego wynosił 39,3 ms. 

Na rys. 2 przedstawiono moduł widma sygnału nadawanego 

|C(f)|. 

 

 
 

Rys. 2. Moduł widma sygnału nadawanego 

 

Odpowiedź kanału hydroakustycznego na zadane 

pobudzenie określono poprzez obliczenie modułu korelacji 

wzajemnej pomiędzy sygnałem odebranym, sprowadzonym 

do pasma podstawowego, a oryginalną sekwencją pseudo-

przypadkową, jak pokazano na rys. 3. Sygnał odebrany 

składa się z wielu duplikatów sygnału nadanego. Jako 

duplikat należy przyjąć sygnał nadany zmodulowany tym 

samym ciągiem informacyjnym jednak docierający do 

odbiornika różną drogą. Wobec powyższego może on 

dotrzeć z różnym opóźnieniem oraz różnym tłumieniem jak 

też o przesuniętej częstotliwości nośnej.  

W ten sposób każdy kolejno docierający do odbiornika 

duplikat sygnału, stanowiący odbicie od przeszkód na 

drodze rozchodzenia się fal akustycznych, będzie 

powodował powstanie maksimum modułu korelacji 

wzajemnej.  

 

 
 

Rys. 3. Schemat przetwarzania sygnałów na potrzeby obliczenia 

odpowiedzi kanału hydroakustycznego na pobudzenie sygnałem 

modulowanym ciągiem PRBS 

 

Otrzymana wartość maksimum modułu korelacji 

wzajemnej jak i jego fazy są wypadkowymi wszystkich 

odebranych duplikatów sygnału za dwukrotny czas trwania 

chipu. Oczywiście, zwiększając szybkość modulacji  

i wartość częstotliwości nośnej można by precyzyjniej 

obliczyć odpowiedzi kanału hydroakustycznego. Niemniej 

takie wyznaczanie odpowiedzi kanału na pobudzenie 

zadanym sygnałem jest wystarczające do realizacji 

adaptacyjnego odbioru w systemach telekomunikacyjnych 

pracujących w paśmie częstotliwości pokrywającym się  
z pasmem sygnału do obliczenia odpowiedzi.  

 

3. WYNIKI BADAŃ 

 

3.1. Badania w warunkach laboratoryjnych 

Badania w warunkach laboratoryjnych, 

z wykorzystaniem omówionego powyżej zestawu 

aparaturowego oraz opisaną metodą, przeprowadzono 

w basenie Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków 

Wojska Polskiego (OSNiP). Rozmieszczenie przetworników 

w basenie przedstawiono na rys. 4. 

 

 
 

Rys. 4. Usytuowanie przetworników hydroakustycznych 

w basenie OSNiP WP 

 

Przykład obliczonej w wyniku badań odpowiedzi 

kanału hydroakustycznego na pobudzenie sygnałem 

modulowanym ciągiem PRBS, jako modułu korelacji 

wzajemnej pomiędzy ciągiem PRBS a sygnałem odebranym 

w basenie, przedstawiono na rys. 5. 
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Rys. 5. Modułu korelacji wzajemnej pomiędzy sekwencją PRBS 

a sygnałem odebranym w warunkach laboratoryjnych 

 

Jak wynika z przeprowadzonych eksperymentów,  

w basenie występują silne, wielokrotne odbicia sygnału, oraz 

zaobserwowano długi czas pamięci Tm. Przyjmując definicję 
Tm, jako czas opóźnienia pomiędzy pierwszym a ostatnim 

istotnym duplikatem odebranego sygnału (za istotne przyjęto 

duplikaty, dla których wartości modułu korelacji wzajemnej 

pomiędzy sygnałem odebranym sprowadzonym do pasma 

podstawowego a ciągiem PRBS nie były mniejsze niż 0.1 

w stosunku do duplikatu o największej mocy) widać, że czas 

Tm wynosił niemal 10 ms.  

 

3.2. Badania w warunkach rzeczywistych 

Badania w warunkach rzeczywistych przeprowadzono 

na jeziorze Kosobudno oraz w Basenie IV Portu Morskiego 

Gdynia.  

 

3.2.1. Badania w jeziorze 

Badania opisane w [8] przeprowadzono w warunkach 

statycznych z pomostu. Odległość pomiędzy przetwornikami 

nadawczym i odbiorczym wynosiła 15 m, a głębokość 
jeziora w tym miejscu wynosiła 3 m. Obliczono odpowiedź 
kanału na pobudzenie sygnałem PRBS w funkcji 

przemieszczania hydrofonu odbiorczego w kierunku 

przetwornika nadawczego z krokiem dwóch centymetrów. 

Nadajnik znajdował się na dnie, a odbiornik  

ok. 0.5 m powyżej dna.  

 

 
 

Rys.6. Moduł korelacji wzajemnej pomiędzy sygnałem 

nadanym a sygnałem zarejestrowanym w czasie 3 s a) oraz zmiany 

różnicy faz pomiędzy pierwszym a kolejnym duplikatem 

analizowanego sygnału b) 

 

Schemat przetwarzania sygnałów, zamieszczony na 

rys. 3, umożliwia obliczenie fazy dla każdego z duplikatów. 

Na rys. 6a widać maksima modułu korelacji wywołane 

kolejno odebranymi czterema duplikatami nadanego 

sygnału. Natomiast na rys. 6b przedstawiono porównanie faz 

pomiędzy pierwszym a kolejnymi duplikatami 

analizowanego sygnału. Jak widać na rys. 6, odpowiedź 
kanału na zadane pobudzenie nie ulega istotnym zmianom  

w warunkach statycznych. Należy zaznaczyć, że badania 

przeprowadzono w warunkach bezwietrznych.  

Kolejne badanie dotyczyło obliczenia odpowiedzi 

kanału hydroakustycznego na pobudzenie sygnałem 

modulowanym ciągiem PRBS przy zmianie odległości 

pomiędzy przetwornikami hydroakustycznymi o 1 metr ze 

skokiem, co 2 cm. Na rys. 7 przedstawiono zmiany 

obliczonej odpowiedzi.  

 

 
 

Rys. 7. Zmiana modułu korelacji wzajemnej pomiędzy sygnałem 

odebranym sprowadzonym do pasma podstawowego a ciągiem 

PRBS podczas przybliżania hydrofonu do nadajnika. 

 

 
 

Rys. 8. Zmiana modułu korelacji wzajemnej pomiędzy sygnałem 

odebranym sprowadzonym do pasma podstawowego a ciągiem 

PRBS wraz ze zmianą głębokości zanurzenia hydrofonu 

odbiorczego 

 

Na rys. 8 przedstawiono odpowiedzi kanału na zadane 

pobudzenie, jako modułu korelacji wzajemnej pomiędzy 

sygnałem odebranym sprowadzonym do pasma 

podstawowego a ciągiem PRBS, uzyskane podczas zmiany 

głębokości zanurzenia hydrofonu odbiorczego z krokiem 

dwóch centymetrów. Widać wyraźne zmiany odpowiedzi na 

skutek zmian mocy sygnałów odbitych od dna, powierzchni 

jeziora i konstrukcji pomostu. 
 

3.2.2. Badania w basenie portowym 

Badania w Basenie IV Portu Gdynia przeprowadzono 

z pokładu MS Horyzont II statku Akademii Morskiej 

w Gdyni.  

Lokalizacje statku i przetworników hydroakustycznych 

przedstawia rys. 9. Przetworniki znajdowały się od strony 

basenu, czyli 11,5 m od nabrzeża. 

Rys. 10 przedstawia profil zmian modułu korelacji 

wzajemnej pomiędzy sygnałem odebranym a ciągiem PRBS. 
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Rys. 9. Usytuowanie statku MS Horyzont II w basenie portowym 

[9] a) oraz położenie przetworników hydroakustycznych b) 

w trakcie badań 

 

  
 

Rys.10. Przykład zarejestrowanego profilu zmian modułu korelacji 

wzajemnej pomiędzy sygnałem odebranym sprowadzonym do 

pasma podstawowego a ciągiem PRBS w basenie portowym  

 

Długi czas obserwacji (300 sekund) wykazał, pomimo 

badań statycznych, zmienność warunków propagacyjnych. 

Zwisające swobodnie przetworniki hydroakustyczne 

podlegały niewielkiemu przemieszczaniu się na skutek 

kołysania statku. Jak potwierdzają to inne badania, przy fali 

nośnej sygnału o długości ok. 15 cm, niewielkie, 

kilkucentymetrowe zmiany odległości pomiędzy 

przetwornikami, czy też obrót głośnika mogą spowodować 
widoczną zmianę postaci wyznaczonej odpowiedzi kanału 

hydroakustycznego.  

 

4.  PODSUMOWANIE 

  

Przedstawiona metoda określania odpowiedzi kanału 

hydroakustycznego na pobudzenie sygnałem modulowanym 

ciągiem PRBS, poprzez wyznaczanie modułu korelacji 

wzajemnej pomiędzy sygnałem nadanym a odebranym, jest 

łatwą w realizacji techniką pomiarową. W ten sposób można 

otrzymywać obraz propagacji wielodrogowej kanału 

zbliżony do prezentowanego przez odpowiedź impulsową 

kanału. Ciągłe nadawanie sygnału pomiarowego pozwala na 

wyznaczanie profili zmian modułów korelacji wzajemnej 

(rys. 6 i rys. 10). Tak uzyskane profile korelacji pozwalają, 
jak to przedstawiono między innymi w [10, 11], obliczyć 

profile PDP (ang. Power Delay Profile), a następnie określić 
inne parametry kanału telekomunikacyjnego, takie jak 

pasmo koherencji czy też czas koherencji. Znajomość tych 

podstawowych wielkości, jak też znajomość rozkładów 

obwiedni fazy sygnału [12], pozwalają na tworzenie modelu 

kanału oraz prowadzenie badań symulacyjnych, mających na 

celu budowę adaptacyjnych systemów komunikacji 

w wodzie. 

Dalsze badania powinny być prowadzone w zakresie 

wyższych częstotliwości, nawet do pojedynczych 

megaherców i obejmować analizę statystyczną 
wyznaczonych odpowiedzi oraz badania zasięgowe dla 

różnych wodnych środowisk propagacyjnych, zarówno  

w warunkach statycznych jak i mobilnych. Ostatecznym 

celem badań jest opracowanie systemu komunikacji  

w wodach płytkich o zasięgu do kilkuset metrów. 
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MEASUREMENT STAND FOR ESTIMATE  

OF HYDROACOUSTIC CHANNEL IMPULSE RESPONSE 
  

The method and measurement stand for estimate of hydroacoustic channel response to signal modulated by Pseudo 

Random Binary Sequence (PRBS) stimulation are described in the paper. Results of research in laboratory conditions and 

real environment like lake and harbor are presented. The measurements were made in static conditions.  

 

Keywords: channel response to signal modulated by Pseudo Random Binary Sequence, hydroacoustic channel.  
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Streszczenie: Maszyny numeryczne takie jak obrabiarki CNC, 

plotery czy drukarki 3D są coraz powszechniejsze w użytku. Na 

Politechnice Gdańskiej przygotowano pracę magisterską [12], 

której rezultaty przedstawiono w niniejszym artykule. Ze względu 

na objętość referatu, przedstawiono jedynie wybrane aspekty 

budowy plotera, aplikacji na urządzenie mobilne oraz przegląd 

zastosowanych algorytmów optymalizacji pod kątem szybkości 

rysowania. Aplikacja funkcjonuje w systemie Android, a 

komunikuje się z maszyną za pomocą interfejsu bluetooth. 

Aplikacja oferuje także możliwość optymalizacji tras, zarówno tych 

rysowanych, jak i nierysowanych, pokonywanych przez ploter. Jest 

to problem komiwojażera bez powrotu, który rozwiązany może być 
poprzez algorytmy: zachłanny, genetyczny, wspinaczkowy lub 

symulowanego wyżarzania. 

 
Słowa kluczowe: CNC, silnik krokowy, ploter, problem 

komiwojażera, algorytm wspinaczkowy, algorytm symulowanego 

wyżarzania, algorytm genetyczny, algorytm zachłanny, 

przetwarzanie obrazów, Arduino, GRBL, Open CV, Bluetooth, 

Android. 

 

1.  WSTĘP 
 

Urządzenia numeryczne, takie jak obrabiarki CNC czy 

plotery, dają możliwość wykonywania dowolnych zadań 
w przestrzeni roboczej [1]. Biorąc pod uwagę szybki rozwój 

algorytmów przetwarzania obrazów oraz duży wpływ 

urządzeń mobilnych na rynku powstał pomysł na projekt 

połączenia tych zagadnień. Niewielka ilość oprogramowania 

w tej dziedzinie była wystarczającą motywacją do 

stworzenia aplikacji na system operacyjny Android [3]. 

Funkcje przygotowane w języku C, zaprezentowane w 

poniższych podrozdziałach, opracowano na podstawie [9]. 

W rozdziale 3 przedstawiono projekt oraz budowę plotera, w 

rozdziale 4 opisano sposób komunikacji pomiędzy 

interfejsem sterującym, a ploterem, natomiast w rozdziałach 

5 i 6 omówiono problematykę rozpoznawania obrazów oraz 

algorytmy optymalizacji. 

 

2.  ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU 
 

Ważnym aspektem, który założono na początku, była 

odpowiednia dokładność rysowania przez urządzenie. 

Minimalizacja sprężystości konstrukcji oraz błędu obrotu 

przez silniki były kluczowe do zwiększenia precyzji [1, 2]. 

Kolejnym aspektem była bezproblemowa komunikacja 

bezprzewodowa, która nie traciłaby żadnej informacji, co 

może prowadzić do powstania błędów w sposób lawinowy. 

Ostatnie założenie to uzyskanie jak najszybszego rysowania 

z zachowaniem odpowiedniej dokładności, co wykonane 

zostało za pomocą algorytmów minimalizujących długość 
trasy 

 

3. WYKONANIE URZĄDZENIA 
 

Na potrzeby pracy wykonano najpierw frezarkę CNC, 

która ze względu na bezpieczeństwo pracy oraz łatwość 
uzyskania szybkich widocznych rezultatów, wykorzystana 

została jako ploter. Zamiast narzędzia roboczego w postaci 

wrzeciona i frezu, posiada zaprojektowany uchwyt na 

długopis. Maszyna zbudowana została od podstaw, 

a inspirowana była wieloma projektami dostępnymi m. in. 

w Internecie [4]. Projekt jest rozszerzalny, gdyż wystarczy 

wykorzystać inne narzędzia robocze jak np. wrzeciono, 

laser, aby cała praca nabrała nowych możliwości. Na rys. 1 

przedstawiony został projekt maszyny CNC, stworzony 

w oprogramowaniu AutoCad Inventor, który pozwolił na 

wizualizację 3D plotera. 

 

Rys. 1. Trójwymiarowy model maszyny CNC 

Ze względów ekonomicznych, wszystkie elementy 

ramy oraz stół, który nie jest pokazany na rysunku, wycięte 

zostały ze sklejki o grubości 1 cm oraz 2 cm. Reszta 

elementów mocujących wydrukowana została na drukarce 

3D z materiału PLA. Zastosowane zostały łożyska liniowe 

wraz z prowadnicami ze stali szlifowanej, które prowadzą 
poszczególne osie i minimalizują niepożądane luzy. Za 

napęd posłużyły silniki krokowe wraz ze śrubami 
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trapezowymi o średnicy 12 mm i nakrętkami. Całość 
konstrukcji po zbudowaniu zaprezentowano na rys. 2. 

 

Rys. 2. Rzeczywiste wykonanie urządzenia 

Jako interfejs sterujący wykorzystano Arduino Uno, 

które jest otwartym projektem [5, 6] z nakładką (z ang. 

shield) na wyprowadzenia. Osiągnięto przez to sporą 
miniaturyzację całego sterownika. Pozwala ona w łatwy 

sposób skonstruować moduł sterujący drukarką 3D lub 

maszyną CNC. Posiada cztery złącza dla sterowników 

silników krokowych, które zostaną przedstawione w dalszej 

części. Płytka jest kompatybilna z oprogramowaniem 

interpretującym G-code, wykorzystanym w tej pracy, jakim 

jest GRBL [4]. Moduły umożliwiają sterowanie silnikiem 

poprzez wykorzystanie dowolnego urządzenia generującego 

odpowiednie stany logiczne, w tym przypadku Arduino Uno. 

Uproszczony schemat podłączenia przedstawiony jest na rys. 

3. 

 

Rys. 3. Uproszczony schemat połączenia 

4. KOMUNIKACJA 
 

Do skomunikowania plotera z interfejsem stworzonym 

na platformie Android wykorzystany został moduł Bluetooth 

HC-05, który to pracuje w ustandaryzowanej technologii, co 

eliminuje problem kompatybilności. Wykorzystuje on 

protokół Bluetooth v2.0 + EDR. Moduł pozwala łączyć się 
na odległość dziesięciu metrów. Posiada on możliwość pracy 

jako slave lub master, czyli potrafi inicjować połączenie, jak 

i podporządkować się do innego urządzenia inicjalizującego. 

Podłączony jest on przez port UART. Maksymalna prędkość 
transmisji to 115200. Wielkość wysyłanej ramki to 8 bitów 

danych oraz 1 bit stopu. Pobierany prąd to około 80 mA 

w trakcie parowania i około 8 mA w trakcie transmisji. 

Wymiary tego modułu to zaledwie 38 mm na 16 mm, co 

czyni go bardzo przydatnym, małym urządzeniem 

komunikacyjnym o małym poborze prądu. Moduł 

przedstawiony jest na rys. 4. 

 
Rys. 4. Moduł Bluetooth 

 

Przykładowy kod programu do obsługi komunikacji 

z urządzeniem Bluetooth przedstawiono poniżej: 

 
myBluetoothAdapter= 

BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 

if (myBluetoothAdapter == null) { 

    if (toast != null) toast.cancel(); 

    toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), 

"Device does not support Bluetooth", 

Toast.LENGTH_LONG); 

    toast.show(); 

} else if (!myBluetoothAdapter.isEnabled()) { 

    Intent activeBluetooth = new 

Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

    startActivityForResult(activeBluetooth, 

IS_ACTIVE); 

} 

W metodzie onActivityResult sprawdzany jest 

przypadek opisany jako IS_ACTIVE, czyli sprawdzane jest, 

czy moduł jest aktywny, czy nie. Jeśli użytkownik wyraził 

zgodę to powiadomiony zostanie on stosownym 

komunikatem, iż bluetooth został aktywowany. 

5. PRZETWARZANIE OBRAZÓW 
W automatyzacji stanowisk pracy bazuje się na 

wizualizacji, poprzez wykorzystanie systemów wizyjnych, 

które są elektronicznym odpowiednikiem wzroku ludzkiego. 

Coraz więcej dziedzin nauki czerpie korzyści wynikające 

z korzystania z takich systemów wraz z przetwarzaniem 

obrazu. Open CV (Open Source Computer Vision Library) 

[7, 8] jest to otwarte źródło wizji komputerowej i biblioteka 

oprogramowania do uczenia maszynowego. Open CV 

zostało stworzone, aby wspomóc infrastrukturę aplikacji 

wizyjnych. Biblioteka ta posiada ponad dwa tysiące pięćset 

algorytmów optymalizacyjnych, obejmujących obszerny 

zestaw klasycznych i nowoczesnych algorytmów 

komputerowych oraz algorytmów uczenia maszynowego. Te 

algorytmy mogą służyć do wykrywania i rozpoznawania 

twarzy, identyfikowania obiektów, klasyfikowania działań 
ludzkich w filmach, śledzenia ruchu kamer, śledzenia 

poruszających się obiektów, wyciągania modeli obiektów 

3D, łączenia zdjęć w celu uzyskania wysokiej 

rozdzielczości, znajdowania podobnych obrazów z bazy 

danych, usuwania czerwonych oczu z obrazów wykonanych 

przy użyciu lampy błyskowej, obserwowania ruchu oczu itp.  

Poza funkcjami wyświetlania obiektów na ekranie 

jedną z ważniejszych w tej pracy jest Canny Edge Detector, 

czyli metoda wykrywania krawędzi opracowana przez Johna 

F. Canny’ego. Wykrywanie krawędzi polega na takiej 

zmianie obrazu, aby pokazywał on krawędzie wszystkich 

obiektów znajdujących się na nim. Detekcja odbywa się 
poprzez wyliczenie pierwszej oraz drugiej pochodnej 

funkcji, która opisuje zmiany jasności każdego piksela 

obrazu. Filtry krawędziowe opierające się na pierwszej 

pochodnej generują najlepsze wyniki dla obrazów 

posiadających obiekty z dużą różnicą poziomów jasności 

pikseli w porównaniu do tła. Dla obrazów, gdzie różnica 
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między tymi jasnościami jest mocno rozmyta stosuje się 
filtry krawędziowe oparte o drugą pochodną. Dużą wadą 
stosowania tych filtrów jest wyostrzanie małych detali i 

tworzenie szumów impulsowych, co powoduje pogorszenie 

jakości wynikowego obrazu, a także błędy w detekcji 

brzegów, które nie istnieją. Na rys. 5 przedstawiony został 

przykład wykrycia krawędzi.  

 

 

Rys. 5. Wykrycie krawędzi obrazu 

 

Wykrywanie krawędzi jest techniką wyodrębniania 

użytecznych informacji strukturalnych z różnych obiektów 

widzenia i znacznego zmniejszenia ilości przetwarzanych 

danych. Jest szeroko stosowany w różnych komputerowych 

systemach wizyjnych. Rozwiązanie do wykrywania 

krawędzi w celu spełnienia tych wymagań może być 
realizowane w szerokim zakresie sytuacji. Ogólne kryteria 

wykrywania krawędzi obejmują: 
• Wykrywanie krawędzi z dużą dokładnością, co 

oznacza, że wykrywanie powinno uchwycić jak najwięcej 

krawędzi widocznych na zdjęciu. 

• Punkt krawędzi wykryty przez operatora powinien 

dokładnie zlokalizować się na środku krawędzi. 

• Dana krawędź obrazu powinna być oznaczona tylko 

raz, a jeśli to możliwe, szum obrazu nie powinien tworzyć 
fałszywych krawędzi. 

Aby spełnić te wymagania wykorzystano rachunek 

wariancji – technikę, która znajdzie funkcję optymalizującą. 
Optymalna funkcja w detektorze jest opisana sumą czterech 

wykładniczych składników, ale może być przybliżona przez 

pierwszą pochodną funkcji Gaussa. 

Wśród opracowanych dotychczas metod wykrywania 

krawędzi, algorytm wykrywania krawędzi Canny'ego jest 

jedną z metod zapewniającą dobrą i niezawodną detekcję.  
Algorytm wykrywania krawędzi Canny'ego może być 

podzielony na pięć etapów [11]: 

• Zastosowanie filtru Gaussa (do usunięcia szumów). 

• Wyznaczenie gradientu intensywności obrazu. 

• Zastosowanie niemaksymalnego tłumienia, aby 

pozbyć się fałszywej odpowiedzi na wykrywanie krawędzi. 

• Zastosowanie podwójnego progu w celu określenia 

potencjalnych krawędzi. 

• Śledzenie krawędzi przez histerezę: zakończenie 

wykrywania krawędzi, tłumiąc wszystkie pozostałe 

krawędzie, które są słabe i niepołączone z silnymi 

krawędziami. 

6. PROBLEM KOMIWOJAŻERA 

Określenie komiwojażer wywodzi się ze zwrotu 

commis-voyageur, który znaczy wędrowny sprzedawca 

podróżujący po kraju. Głównym celem komiwojażera jest 

odbycie swojej podróży zaliczając odpowiednią ilość miast. 

Problemem w tej sytuacji staje się wybór trasy, aby 

wyruszając odwiedzić każde z miast tylko raz i wrócić. 
Najlepszym planem w takiej sytuacji jest plan gwarantujący 

najkrótszą drogę. Rozumie się przez to najkrótszy dystans, 

czas podróży lub koszt. Problem ten określony skrótem TSP 

(ang. TSP – Travelling Salesman Problem) [10] jest jednym 

z najbardziej studiowanych tematów optymalizacji na 

świecie. TSP jest ściśle związany z cyklem Hamiltona, gdyż 
rozwiązanie tego problemu sprowadza się do odnalezienia 

minimalnego cyklu Hamiltona w pełnym, ważonym, 

nieskierowanym grafie, gdzie wierzchołki reprezentują 
miasta. Każdy z tych wierzchołków musi być połączony z 

pozostałymi poprzez krawędź. Jej długość odpowiada 

czasowi podróży. Rozwiązaniem optymalnym problemu 

komiwojażera jest więc cykl w grafie, który posiada 

pojedyncze przejście przez każdy wierzchołek, a suma 

długości krawędzi jest minimalna. Opis ten dotyczy 

symetrycznego problemu, oznaczanego skrótem STSP (ang. 

Symmetric TSP). Jest to problem, gdzie koszt podróży od 

miasta A do B jest taki sam jak z miasta B do A. W 

przypadku, w którym czas podróży w dwie strony się różni, 

problem jest asymetryczny i należy wykorzystać graf 

skierowany.  Przykładowy cykl Hamiltona pokazany jest na 

rys. 6. 

 

Rys. 6. Przykładowy cykl Hamiltona 

Algorytmy służące do rozwiązania tego problemu 

dzielą się na dokładne oraz heurystyczne. Te pierwsze 

działają w taki sposób, iż znajdują zawsze rozwiązanie 

optymalne. Porównują one wszystkie możliwe permutacje 

wierzchołków, a następnie wybierają najmniejszą sumę wag 

odległości między nimi. Algorytmy heurystyczne nie mogą 
zagwarantować znalezienia rozwiązania optymalnego, lecz 

ich szybkość w porównaniu do metod dokładnych jest o 

wiele większa. Dzięki temu są powszechnie stosowane do 

tego typu zadań. Algorytm zachłanny to algorytm, który w 

każdej swojej kolejnej fazie znajduje najlepsze dla danego 

momentu rozwiązanie, jednakże dokonuje decyzji lokalnie 

optymalnej. W wielu przypadkach metoda ta nie generuje 

dobrego wyniku, lecz daje pewne przybliżenie optymalnego 

rozwiązania w bardzo krótkim czasie. Strategia dla problemu 

komiwojażera polega na tym, żeby w każdym kolejnym 
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kroku „odwiedzić nieodwiedzony” punkt, który znajduje się 
jak najbliżej. Na rys. 7 można zobaczyć prosty przypadek, 

w którym algorytm ten wybiera gorsze rozwiązanie. Nie daje 

on żadnej gwarancji znalezienia optymalnego rozwiązania. 

Zwykle są one około 25% gorsze od najlepszego. Istnieje 

możliwość znalezienia przez ten algorytm rozwiązania 

optymalnego, lecz istnieją również dane, dla których 

znajdzie on najgorsze możliwe rozwiązanie. 

 
 
Rys. 7. Proces wykonywania algorytmu zachłannego (dwie ścieżki) 

 

Algorytm wspinaczkowy jest prostą metodą 
stochastyczną poszukiwania optimum, która działa na 

zasadzie, znajdź punkt początkowy, znajdź jakiekolwiek 

lepsze rozwiązanie, przejdź do niego, sprawdzaj warunek 

stopu. Metaforycznie można powiedzieć, że algorytm ciągle 

wspina się ku górze. Jest to algorytm zachłanny na lepsze 

rozwiązanie, czyli jeśli znajdzie on jakiekolwiek lepsze 

rozwiązanie, zmierza ku niemu. Metoda ta zapewnia bardzo 

szybkie dotarcie do maksimum, lecz niekoniecznie jest to 

maksimum globalne, co przedstawione jest na rys. 8. Można 

zauważyć, że rozwiązanie zaznaczone kropką może zejść już 
tylko w dół, co nie oznacza, że jest to najlepsze rozwiązanie 

tego problemu. Standardowy algorytm wspinaczkowy jest 

bardzo podatny na natrafianie na ekstrema lokalne, co można 

zredukować poprzez wielokrotne uruchamianie algorytmu 

z różnymi punktami startowymi. 

 
Rys. 8. Działanie algorytmu wspinaczkowego 

 

Przykładowy kod algorytmu wspinaczkowego jest 

następujący [9]: 
 

public City[] GreedyAlgorithm(City[] cities){ 

        this.totalDistance=0; 

        int numberOfCities = cities.length; 

        int[] tagTab = new int[numberOfCities]; 

        int n = 1; 

        int index = 0; 

        int popIndex = 0; 

        City[] newCities = new 

City[numberOfCities]; 

        double distance; 

        double distanceTemp; 

        tagTab[0] = 1; 

        newCities[0] = cities[0]; 

        while(n<numberOfCities) { 

        distance = Double.MAX_VALUE; 

        for (int j = 0; j < numberOfCities; j++) { 

                if (tagTab[j] != 1) { 

distanceTemp = 

cities[popIndex].distanceTo(cities[j]); 

                    if (distanceTemp < distance) { 

                        distance = distanceTemp; 

                        index = j; 

                        newCities[n] = 

cities[index];}}} 

            totalDistance += distance; 

            tagTab[index] = 1; 

            popIndex = index; 

            n++; 

        } 

        this.city = newCities; 

        return newCities; 

    } 

 

Algorytm wyżarzania opiera się na procesie wyżarzania 

w metalurgii. W trakcie wyżarzania następuje podgrzewania 

i ochładzanie materiału w celu zmiany parametrów 

fizycznych, co spowodowane jest zmianami w strukturze 

wewnętrznej. Po ochłodzeniu metalu jego nowa struktura 

staje się stała, co powoduje, iż materiał ten zachowuje nowe 

właściwości. W algorytmie wyżarzania kontroluje się 
temperaturę ustawiając ją na wysokim poziomie, a następnie 

powolnie ją zmniejszając. W trakcie, gdy temperatura jest 

wysoka algorytm może w większym stopniu akceptować 
rozwiązania gorsze niż aktualnie otrzymane. Daje to mu 

zdolność do wychodzenia z optimów lokalnych. Wraz 

z obniżaniem się temperatury zmniejsza się także możliwość 
akceptowania gorszych rozwiązań, w związku z tym 

algorytm może skupić się na obszarze, w którym jest szansa 

na znalezienie optimum globalnego. Ten stopniowy proces 

ochładzania sprawia, iż algorytm ten jest bardzo dobry 

w problemach zawierających dużą ilość optimów lokalnych. 

Bardzo ważną rolę odgrywa funkcja akceptacji. Determinuje 

ona, w jaki sposób algorytm decyduje, które rozwiązanie 

można zaakceptować.  
 

 
 

Rys. 9. Działanie algorytmu symulowanego wyżarzania 

 

Na początku sprawdza się, czy sąsiednie rozwiązanie 

jest lepsze. Jeżeli nie, wtedy sprawdza się o ile gorsze jest to 

rozwiązanie, a także jak wysoka jest temperatura, gdzie im 

ona wyższa, tym łatwiej zaakceptować gorsze rozwiązanie. 
Na rys. 9 przedstawione jest działanie algorytmu 

symulowanego wyżarzania. 

Przykładowy kod program przedstawiono poniżej [9]: 
 

public static Genetics.Tour makeAnnealing(double 

temp, double coolingRate) { 

Genetics.Tour currentSolution = new 

Genetics.Tour(); 

currentSolution.generateIndividual(); 

Genetics.Tour best = new 

Genetics.Tour(currentSolution.getTour()); 

while (temp > 1) { 

      Tour newSolution = new 

Tour(currentSolution.getTour()); 

int tourPos1 = (int) (newSolution.tourSize() * 

Math.random()); 
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int tourPos2 = (int) (newSolution.tourSize() * 

Math.random()); 

Genetics.City citySwap1 = 

newSolution.getCity(tourPos1); 

Genetics.City citySwap2 = 

newSolution.getCity(tourPos2); 

newSolution.setCity(tourPos2, citySwap1); 

newSolution.setCity(tourPos1, citySwap2); 

double currentEnergy = 

currentSolution.getDistance(); 

double neighbourEnergy = newSolution.getDistance(); 

if (acceptanceProbability(currentEnergy, 

neighbourEnergy, temp) > Math.random()) { 

currentSolution = new 

Genetics.Tour(newSolution.getTour()); 

            } 

if (currentSolution.getDistance() < 

best.getDistance()) {best =  

newGenetics.Tour(currentSolution.getTour()); 

            } 

Log.d(TAG,"cooling: " + coolingRate); 

Log.d(TAG,"temp: " + temp); 

temp *= 1-coolingRate; 

        } 

        return best; 

} 

 

Algorytmy genetyczne są doskonałe do znajdowania 

optymalnego rozwiązania złożonego problemu. Są często 

używane w wielu obszarach inżynierskich do tworzenia 

produktów wysokiej jakości. Przykładem może być 
wyszukiwanie idealnej kombinacji materiałów z projektem 

w celu uzyskania najlżejszego czy najwytrzymalszego 

połączenia. Używane są też często w programach 

komputerowych do zarządzania procesami lub do 

rozwiązywania problemów optymalizacji. Algorytmy 

genetyczne bazują na procesie ewolucyjnym. Naśladują one 

metodologię, którą ewolucja wykorzystuje do 

rozwiązywania problemów. Inspirowane są one teorią 
doboru naturalnego oraz dziedziczenia. Zostały one 

zapoczątkowane przez Johna Hollanda w latach 60’ i 70’. 

Algorytm bazuje na populacji składającej się ze zbioru 

osobników, które reprezentują rozwiązanie. Każdy osobnik 

zbudowany jest z chromosomów, które to z kolei jest 

zbiorem genów. Gen jest najmniejszym elementem 

informacji i reprezentuje on pojedynczą cechę. Rzeczywiste 

cechy osobnika, które określają jego stopień przystosowania 

to fenotyp. Pokazuje on na ile dany osobnik jest lepszy od 

pozostałych. Reasumując, w populacji mogą występować 
osobniki o tym samym fenotypie i różnym genotypie, ale nie 

możliwe jest wystąpienie kilku osobników o różnym 

fenotypie i tym samym genotypie. Ogólny model algorytmu 

genetycznego przedstawiony jest na rys. 10. 

 
 

Rys. 10. Model algorytmu genetycznego 

 

Funkcję realizującą metodę krzyżowania osobników 

przedstawiono poniżej [9]: 
 

public static Tour crossover(Tour parent1, Tour 

parent2) { 

        Tour child = new Tour(); 

        int startPos = (int) (Math.random() * 

parent1.tourSize()); 

int endPos = (int) (Math.random() * 

parent1.tourSize()); 

for (int i = 0; i < child.tourSize(); i++) { 

if (startPos < endPos && i > startPos && i < 

endPos) { 

child.setCity(i, parent1.getCity(i)); 

            } 

            else if (startPos > endPos) { 

                if (!(i < startPos && i > endPos)){ 

                    child.setCity(i, 

parent1.getCity(i));}}} 

for (int i = 0; i < parent2.tourSize(); i++) { 

if (!child.containsCity(parent2.getCity(i))) { 

for (int ii = 0; ii < child.tourSize(); ii++) { 

if (child.getCity(ii) == null) { 

child.setCity(ii, parent2.getCity(i)); 

                        break;}}}} 

return child;} 

 

7. TESTY EKSPERYMENTALNE 
 

Na rys. 11 przedstawiono narysowany obraz przez 

ploter.  Można zauważyć wynikowe wykryte krawędzie, 

które zostały narysowane przez ploter. Rezultat jest bardzo 

dobry, biorąc pod uwagę, że kartka w trakcie rysowania 

potrafi się uginać w górę i w dół. Nie widać szczególnych 

różnic pomiędzy skanem narysowanego obrazu (rys. 11), a 

cyfrową wersją przedstawianą na ekranie smartphone (rys. 

12). Narysowany obraz cechuje się dużą dokładnością 
w porównaniu do obrazu wejściowego (rys. 12). 

 

 
 

Rys. 11. Skan narysowanego obrazu 

 
 

Rys. 12. Rastrowy obraz wejściowy 

 

Na rys. 13 zaprezentowano interfejs aplikacji 

pracującej w systemie Android. W aplikacji tej wyświetlana 

jest aktualna pozycja wrzeciona plotera, jest możliwość 
konfiguracji urządzenia bluetooth, długości kroku w ciągu 

1s, wizualizacji pracy oraz ustawienia terminala, jak również 
wprowadzenia ustawień ręcznych. 
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Rys. 13. Wygląd okna aplikacji dla systemu Android 

 

8. PODSUMOWANIE 
 

W referacie scharakteryzowano problem 

komiwojażera, a także dokonano przeglądu metod służących 

do rozwiązywania tego zagadnienia. Założenia projektu 

zostały zrealizowane, ponieważ prototyp urządzenia 

funkcjonuje prawidłowo, rysując obrazy z dużą dokładnością 
oraz dużą szybkością (ze względu na zastosowane algorytmy 

optymalizacyjne). Aplikacja została napisana w ten sposób, 

że użytkowanie jej nie sprawia problemów użytkownikowi, 

a także szybkość jej działania jest na odpowiednim 

poziomie. Stworzona aplikacja posiada z jednej strony 

charakter edukacyjny, gdyż można sprawdzić, w jaki sposób 

metody optymalizacji radzą sobie z danym problemem. Z 

drugiej strony jest ona bardzo przydatna osobom, które 

zajmują się obsługą tego typu urządzeń, gdyż pozwala 

zdalnie sterować maszyną bez wykorzystania innych 

urządzeń. 
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INTERFACE FOR REMOTE CONTROL OF THE PLOTTER WITH IMAGE RECOGNITION FUNCTION 
 

The topic is to build a CNC machine working as a plotter, and also create an application running on the Android 

operating system, which processes images, optimizes the code and allows to control the built machine. The examination is an 

estimation which of the methods used in this thesis is optimal and gives the best results in this type of problem, which is 

choosing the shortest path of the salesman problem. The purpose of the paper is to obtain the code processed by the numerical 

machine in the shortest possible time, which will be carried out in a short period of time with the proper accuracy of the work. 

Another important aspect is the implementation of an intuitive user interface that does not cause problems with support. The 

optimization methods used produce satisfactory results that are more or less practical depending on the problem. The effect in 

the form of drawn images is at a high level of accuracy. After many hours of working with the CNC machine using the 

created application, it can be seen that this is a useful set for both people who want to create their own images as well as for 

those seeking education in this field. The great advantage is that the design is very easily expandable so that it can acquire 

new, very useful features for a small amount of extra work in the form of adding new functionality. 

 
Keywords: CNC, stepper motor, plotter, travelling salesman problem, hill climbing algorithm, simulated annealing 

algorithm, genetics algorithm, greedy algorithm, image processing, Arduino, GRBL, Open CV, Bluetooth, Android. 
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Streszczenie: Wraz ze wzrostem prędkości kolejowych pojazdów 
elektrycznych zwiększają się wymagania utrzymania sieci 
trakcyjnej w odpowiednim stanie technicznym. Ciągły monitoring 
i diagnostyka pozwalają wykrywać pogarszającą się jakość odbioru 
prądu z sieci jezdnej. Jedną z metod jest umieszczenie czujników 
przyspieszenia na przewodzie jezdnym. Analiza przebiegu 
przyspieszenia pozwala określić jakość współpracy sieci jezdnej 
z pantografem. Symulacja dynamiki takiego układu ułatwia dobór 
parametrów akcelerometrów. Wykorzystanie bezprzewodowej sieci 
sensorowej redukuje konieczność izolacji elektrycznej czujników 
od sieci trakcyjnej. W artykule omówiono projekt i realizację sieci 
sensorowej do rejestracji przyspieszeń przewodów sieci jezdnej. 
Zaprezentowano wstępne wyniki pomiarów laboratoryjnych. 

 
Słowa kluczowe: górna sieć trakcyjna, modelowanie i symulacja, 
analiza drgań, bezprzewodowa sieć sensorowa. 

 

1. WSTĘP 
 

Istotny wpływ na niezawodność i efektywność 
zelektryfikowanego transportu kolejowego ma prawidłowe 
działanie układu odbioru prądu z sieci trakcyjnej przez 
poruszające się pojazdy. Dla utrzymania sieci jezdnej we 
właściwym stanie technicznym rozwijane są systemy 
diagnostyki i monitoringu. Zły stan techniczny sieci jezdnej 
może powodować m.in.: wzrost oscylacji przewodu, 
miejscowe zwiększenie zużycia przewodu, a w skrajnych 
przypadkach – uszkodzenie współpracującego z siecią 
odbieraka prądu w pojeździe. W celu wdrożenia systemu 
monitoringu czy systemu diagnostycznego należy opracować 
metody wykrywania występujących w eksploatacji 
nieprawidłowych stanów sieci. Metody te winny opierać się 
na analizie parametrów stosunkowo łatwo mierzalnych; 
jednym z nich może być przebieg drgań przewodów 
jezdnych sieci, wzbudzonych np. siłą nacisku odbieraka 
prądu przejeżdżającego pociągu.  

Celem pracy było wykonanie badań symulacyjnych 
oraz eksperymentalnych w celu określenia cech drgań 
przewodów jezdnych oraz zaproponowanie metody 
przetwarzania sygnałów pomiarowych. Na podstawie 
symulacji określono charakter drgań sieci trakcyjnej. Do 
badań laboratoryjnych wykorzystano komputerową sieć 
sensorową WSN (ang. Wireless Sensor Network). WSN 
otwierają nowe możliwości w zakresie monitoringu 
i diagnostyki – zarówno infrastruktury, jak i pojazdów [1–3]. 
Korzyściami z wykorzystania łączności bezprzewodowej 

w transmisji pomiędzy urządzeniami systemu jest uniknięcie 
izolacji czujników umieszczonych na górnej sieci trakcyjnej, 
znajdujących się pod wysokim napięciem, od koncentratora 
umieszczonego na konstrukcji wsporczej. Automatyczne 
monitorowanie stanu technicznego sieci jezdnej redukuje 
potrzeby konserwacji poprzez wcześniejsze wykrywanie 
usterek przed ich eskalacją oraz poprawia niezawodność. 
 
2. WSPÓŁPRACA ODBIERAKA PRĄDU Z SIECIĄ  
    JEZDNĄ 
 

2.1. Zasada współpracy odbieraka prądu z siecią jezdną 
Podstawowym warunkiem prawidłowego odbioru 

prądu z sieci jest zapewnienie ciągłości styku nakładek 
stykowych pantografu z przewodami jezdnymi i utrzymanie 
rezystancji zestyku na odpowiednio niskim poziomie. 
Rezystancja zestyku maleje ze wzrostem siły docisku 
odbieraka do przewodu, ale zbyt duża wartość siły powoduje 
nadmierne zużycie nakładek odbieraka i przewodów 
jezdnych oraz zwiększa uniesienie sieci. Stąd też wartości 
siły statycznej odbieraka prądu są znormalizowane [4]. 

Podczas ruchu pojazdu wskutek nacisku pantografu na 
przewód jezdny następuje jego unoszenie. W punkcie styku 
przewodu z odbierakiem, uniesienie osiąga lokalnie 
maksymalną wysokość, przy czym jej wartość zmienia się 
periodycznie wzdłuż drogi, jak przedstawiono na rysunku 1. 
Wynika to ze zmian sztywności sieci między sąsiednimi 
punktami jej podwieszenia – wartość minimalna sztywności 
występuje pośrodku przęsła, a maksymalna w otoczeniu 
punktu podwieszenia [5]. Występująca w literaturze 
elastyczność sieci jest odwrotnością jej sztywności. Dla 
stałej prędkości pojazdu, zmianę sztywności sieci ks wzdłuż 
przęsła podwieszenia można aproksymować wzorem: 
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gdzie: kmax, kmin – największa i najmniejsza sztywność sieci 
w przęśle podwieszenia, k0 – sztywność średnia, 

α –współczynnik nierównomierności elastyczności, 
v – prędkość ruchu pojazdu, L – długość przęsła. 



 

44                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 57/2017 

 
 

Rys. 1. Przykładowa trajektoria punktu styku odbieraka z siecią 

 
Sieć jezdna i odbierak prądu tworzą złożoną strukturę 

mechaniczną, która ma charakter układu drgającego o wielu 
częstotliwościach własnych [4]. Na rysunku 2 przedstawiono 
przykładowy przebieg uniesienia przewodu w wybranym 
punkcie sieci, zarejestrowany podczas przejazdu pociągu [6]. 

 

 
 

Rys. 2. Przebieg uniesienia przewodu jezdnego w określonym 
punkcie sieci przy przejeździe pojazdu z prędkością ok. 60 km/h 

Drgania przewodów i elementów odbieraka generują 
składową dynamiczną siły stykowej. O kształcie przebiegu 
i widmie częstotliwości siły stykowej, prócz parametrów 
sieci i odbieraka, decyduje także prędkość jazdy i w pewnym 
stopniu czynniki niedeterministyczne, jak np. kierunek 
i prędkość wiatru, stan torowiska. 

Dla oceny jakości współpracy odbieraka z siecią jezdną 
w TSI i normach [7] zdefiniowano wskaźniki, takie jak: 
wartość średnia minimalna i maksymalna siły stykowej 
w obszarze przęsła zawieszenia sieci, odchylenie 
standardowe oraz statystyczna wartość maksymalna 
i minimalna tej siły, maksymalne uniesienie przewodów pod 
konstrukcją wsporczą, procent utraty kontaktu. Akty te 
wymagają m.in. przeprowadzenia symulacji dla sprawdzenia 
czy sieć spełnia określone kryteria. 

 

2.2. Modelowanie dynamicznej współpracy odbieraka  
       prądu z siecią jezdną 

Współpraca odbieraka i sieci jezdnej może być 
analizowana z wykorzystaniem różnych modeli odbieraka, 
jak i sieci jezdnej [4, 5, 8, 9]. Punktem wyjścia są modele 
składające się ze skupionych mas, więzi tłumiących 
i sprężystych. Dodatkowo modele te mogą być 
parametryzowane np. poprzez zmianę współczynnika 
elastyczności sieci jezdnej. 

W pracy wykorzystano wcześniej publikowane modele 
odbieraka [6, 10]. Są to modele: 1-, 2- i 3-masowe. Dla tych 
modeli przeprowadzono symulacje dla stanu quasi–
ustalonego w programie Matlab, których wyniki dla 
prędkości 160 km/h przedstawiono na rysunku 3, a dla 
prędkości 250 km/h na rysunku 4. Symulacje przy niższej 
prędkości wykonano dla współczynnika nierównomierności 
elastyczności sieci α = 0,29, a przy wyższej dla α = 0,17, tj. 
wartości dla typowych sieci trakcyjnych. W ten sposób 
określono wartości graniczne przyspieszeń i częstotliwości. 
Dla prędkości 160 km/h nie przekraczają one 1,6 m/s2, a dla 
250 km/h – 1,24 m/s2. Widmo częstotliwości przyspieszenia 
przedstawiono na rysunku 5. Uzyskane wartości decydują o 
zakresach dedykowanego systemu pomiarowego. 

a) 

 
b) 

 
 

Rys. 3. Dynamika ruchu przewodu jezdnego przy różnych 
modelach dla v=160 km/h, α =0,29, a) uniesienie; b) przyspieszenie 

 
a) 

 
b) 

    
 

Rys. 4. Dynamika ruchu przewodu jezdnego przy różnych 
modelach dla v=250 km/h, α =0,17: a) uniesienie; b) przyspieszenie 
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Rys. 5. Widmo przyspieszeń odbieraka prądu z wykorzystaniem 
różnych modeli dla v=250 km/h, α =0,17 

 

3. MONITORING I DIAGNOSTYKA SIECI JEZDNEJ 
 

3.1. Metody monitoringu i diagnostyki sieci jezdnej 
Dla utrzymania ciągłej sprawności sieci trakcyjnej 

stosowane są metody monitoringu i diagnostyki 
w warunkach eksploatacyjnych. Podstawowa metoda 
kontroli stanu sieci jezdnej oparta jest na wykorzystaniu 
specjalizowanych pojazdów diagnostycznych [11]. 
Rejestrują one parametry geometryczne sieci jezdnej – 
wysokości zawieszenia przewodów i ich odsuwu poziomego 
oraz stopień zużycia przewodów jezdnych, jak również 
parametry związane z jej dynamiczną współpracą 
z odbierakiem prądu, takie jak: siła stykowa, liczba i czas 
utraty kontaktu, uniesienie przewodów w punkcie 
podwieszenia, temperatura przewodów, wykrywanie łuku 
elektrycznego, wykrywanie tzw. miejsc sztywnych 
wywołujących udary odbieraka itp. Pomiar realizowany jest 
podczas przejazdu wagonu daną linią, zatem odbywa się 
w warunkach odpowiadających typowej eksploatacji sieci. 
Stosowane są różne metody pomiarowe, oparte często na 
technice wizyjnej – ultraszybkie kamery, skanery 2D i 3D, 
dalmierze laserowe – wspieranej algorytmami analizy 
obrazu, ale dla określenia niektórych parametrów 
dynamicznych konieczne jest użycie specjalizowanego 
odbieraka, wyposażonego w przetworniki pomiarowe [12]. 

Inną metodą jest stacjonarny monitoring współpracy 
sieci z odbierakami prądu [6, 8]. Z reguły rejestrowany jest 
przebieg uniesienia przewodu jezdnego w czasie przejazdu 
pociągu w punkcie podwieszenia sieci z wykorzystaniem 
dalmierzy laserowych lub kamer, a niekiedy przyspieszenie 
za pomocą akcelerometrów. Rejestrowana jest również 
prędkość pojazdu, która ma wpływ na uniesienie przewodu. 
Analiza rejestrowanych przebiegów pozwala wykryć 
niewłaściwą współpracę pantografu z siecią [11, 13, 14]. 
Pojawiają się też koncepcje monitoringu całej sieci poprzez 
wyposażenie pewnych pojazdów standardowych 
w przyrządy pomiarowo–rejestrujące [15]. 

 
3.2. Bezprzewodowa sieć sensorowa do monitoringu  
       i diagnostyki sieci jezdnej 

Obecnie wprowadzane są nowe rozwiązania w zakresie 
diagnostyki sieci trakcyjnych z wykorzystaniem technologii 
teleinformatycznych [13, 14, 16]. Jedna z możliwych metod 
pomiarowych opiera się na użyciu akcelerometrów 
zamocowanych na przewodzie jezdnym. W tym celu 
opracowano sensory wyposażone w czujniki przyspieszeń, 
łączność bezprzewodową oraz źródło zasilania.  

Pomiary z użyciem akcelerometrów poddane zostały 
weryfikacji z wykorzystaniem innych metody pomiarowych. 
Zbudowane stanowisko pomiarowe pozwala rejestrować 
drgania przewodu jezdnego przy odpowiednich siłach 
wymuszających – opis stanowiska i metodykę badań 
przedstawiono w [17]. Częstotliwość próbkowania oraz 
pasmo przenoszenia zastosowanych przyrządów 
pomiarowych dobrano o dwa rzędy wielkości powyżej 
częstotliwości mierzonych sygnałów. Metody: wizyjna oraz 
laserowa, pozwalały na bezpośrednią rejestrację położenia 
przewodu jezdnego. Z wykorzystaniem metody sensorowej 
rejestrowano przyspieszenia – zebrane pomiary zostały 
następnie przetworzone cyfrowo w celu uzyskania przebiegu 
zmian uniesienia przewodu jezdnego. W programie 
obliczeniowym wykonano m.in. dwukrotne całkowanie, 
filtrowanie szumów i składowej stałej. Wyniki 
przemieszczeń przewodu jezdnego w osi pionowej przy 
użyciu różnych metod pomiarowych przedstawiono na 
rysunku 6. Uzyskano zadowalającą zgodność w zakresie 
amplitudy oraz częstotliwości drgań przy pomiarach z 
wykorzystaniem akcelerometru. Brak możliwości określenia 
wartości uniesienia przewodu jezdnego w stanie 
spoczynkowym (widoczna wartość ujemna dla czasu od 0 do 
ok. 1 s, tj. przy występowaniu siły obciążającej przewód i 
wymuszającej drgania po odciążeniu przewodu – rys. 6) nie 
jest przeszkodą do wykorzystania metody sensorowej do 
diagnostyki bazującej na analizie przyspieszeń.  

 

 
 

Rys. 6. Przykładowe przebiegi drgań przewodu jezdnego uzyskane 
przy użyciu różnych metod pomiarowych 

 
W toku dalszych prac zaproponowano sposób montażu 

sensorów na przewodzie jezdnym, co przedstawiono na 
rysunku 7. Do montażu wykorzystuje się uchwyty do 
profilowanego przewodu jezdnego. Obudowa sensora typu 
IP 67 zabezpiecza go przed warunkami środowiskowymi. 

 

 
 

Rys. 7. Sposób montażu sensora na przewodzie jezdnym 

 
Umieszczenie kilku sensorów w odpowiednio 

wybranych miejscach przęsła podwieszenia sieci jezdnej 
powinno umożliwiać wykrycie niepoprawnej współpracy z 
odbierakiem prądu przejeżdżającego pojazdu. Proponowane 
rozmieszczenie przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys. 8. Propozycja rozmieszczenie sensorów na odcinku sieci 

 

4. PODSUMOWANIE 
 

Zastosowanie bezprzewodowej sieci sensorowej 
z wykorzystaniem akcelerometrów pozwala rejestrować 
przyspieszenia w wybranych punktach górnej sieci 
trakcyjnej. Osiągnięto zadowalającą zbieżność z wynikami 
zebranymi z wykorzystaniem bezpośrednich metod pomiaru 
uniesienia sieci trakcyjnej. Niezbędne są dalsze prace mające 
na celu zmniejszenie zużycia energii węzłów WSN oraz 
wykorzystanie zewnętrznych źródeł zasilania np. solarnych. 
Na bazie zebranych danych podczas próbnej eksploatacji na 
sieci trakcyjnej przygotowany zostanie algorytm 
wykrywający zdarzenia negatywnie wpływające na jakość 
odbioru energii elektrycznej z sieci trakcyjnej przez pojazdy. 
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SENSOR NETWORK FOR REGISTRATION OF OVERHEAD CONTACT LINE VIBRATION 
FOR OPERATIONAL DIAGNOSTICS PURPOSES 

 
Together with increasing traction vehicle’s speed a need to maintain overhead contact lines in an appropriate technical 

condition constantly rises. Permanent monitoring and diagnostics is necessary to detect unfavorable phenomenon 
deteriorating current collecting quality e.g.: excessive wear of contact strips, incorrect vehicle’s pantograph force settings. 
One of the methods is to place acceleration sensor on the contact wire. Analysis of measured waveforms should allow quality 
estimation of cooperation the overhead contact line with the pantograph. Preliminary simulation of the dynamics of such a 
system facilitates selection of important accelerometer parameters. Wireless network selection as sensor network 
communication medium bypasses necessity for electric insulation between measurement system’s elements and overhead 
line. The design has to take into an account low power usage and renewable sources energy harvesting methods. The paper 
presents the results of simulation of dynamic pantograph cooperation with the overhead contact line. The design and 
realization of wireless sensor network to investigate the contact line acceleration are described. Preliminary laboratory 
measurement’s results are presented. 

 
Keywords: overhead contact line, modelling and simulation, vibration analysis, wireless sensor network. 
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modele wykorzystują obliczenia numeryczne w programie ANSYS 
i różnią się stopniem złożoności odwzorowania geometrii 
przewodu. 

10pkt 
Słowa kluczowe: napowietrzne linie elektroenergetyczne, 
obciążalność dynamiczna linii, metoda elementów skończonych. 

10 pkt 
1. WPROWADZENIE 

10 pkt 
1.1. Obciążalność linii 

Linie elektroenergetyczne mają ograniczone zdolności 
przesyłowe, które wynikają z właściwości cieplnych i 
mechanicznych zastosowanych przewodów (względy 
bezpieczeństwa – odległości przewodów od ziemi i obiektów 
krzyżowanych).O obciążalności linii decyduje temperatura 
osiągana przez przewód. W przeszłości linie projektowano 
na dopuszczalną temperaturę przewodu wynoszącą 
40°C,następnie zwiększono ją do 60°C, a obecnie wynosi 
ona 80°C. Temperatura osiągana przez przewód zależy od 
bilansu cieplnego, którego składniki zależą od prądu 
przepływającego przez linię oraz warunków wymiany ciepła 
z otoczeniem. W związku z tym, określając dopuszczalny 
prąd, należy sprecyzować warunki, dla których został on 
wyznaczony. 

Do określania obciążalności stosowane są zasadniczo 
dwa podejścia: statyczne oraz dynamiczne. Obciążalność 
statyczna określana jest jako jedna wartość dla całego roku 
bądź sezonu, obliczona dla ściśle określonych warunków 
atmosferycznych. Warunki te wyznaczono na podstawie 
wieloletnich obserwacji, jako najbardziej niekorzystne, które 
jednocześnie mogą wystąpić na danym terenie. Wartości 
wyznaczonych w ten sposób prądów dopuszczalnych, 
zostały dla poszczególnych typów przewodów stablicowane 

i są wygodne do stosowania, jednak nie uwzględniają one 
panujących w rzeczywistości warunków atmosferycznych. 
Najczęściej panujące warunki atmosferyczne są znacznie 
łagodniejsze od założonych, co skutkuje niepełnym 
wykorzystaniem zdolności przesyłowych linii. 

Obciążalność dynamiczna stanowi alternatywę dla 
analizowanego problemu. W tym przypadku prąd 
dopuszczalny określany jest dla chwilowych warunków 
atmosferycznych. Stosowane są dwie metody wyznaczania 
obciążalności dynamicznej: bezpośrednia i pośrednia. 
Pierwsza z nich opiera się na pomiarze wartości parametrów 
będących skutkiem przepływającego prądu (temperatura 
przewodu, zwis, naprężenie) [1]. Natomiast w metodzie 
pośredniej prąd dopuszczalny określa się z wykorzystaniem 
modelu matematycznego na podstawie pomiaru warunków 
meteorologicznych. 

Zastosowanie systemów dynamicznej obciążalności w 
elektroenergetyce przynosi wymierne korzyści. 
Wyeliminowane zostają ograniczenia projektowe w systemie 
przesyłowym, wynikające ze stosowania stablicowanych 
wartości dopuszczalnych prądów. W ten sposób w 
korzystniejszych warunkach atmosferycznych prąd 
obciążenia może być zwiększony. W efekcie rozbudowa 
bądź modernizacja sieci (zwiększenie zdolności 
przesyłowej), może być odroczona. Poprawie ulega szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo pracy systemu 
elektroenergetycznego, a ponadto wyeliminowane zostaje 
zagrożenie przeciążenia przewodów w przypadku 
wystąpienia mniej sprzyjających warunków niż przyjęte do 
wyznaczenia obciążalności statycznej. System dynamicznej 
obciążalności linii umożliwia również wyznaczenie 
obciążalności na podstawie prognoz warunków 
atmosferycznych. Znajomość prognozowanej obciążalności 
linii może być wykorzystana do planowania i optymalizacji 
pracy systemu elektroenergetycznego. 

10 pkt 
1.2. Bilans cieplny przewodu 

Podstawę do wyznaczania obciążalności linii stanowi 
bilans cieplny przewodu, którego składnikami są ciepło 
wytworzone w przewodzie, ciepło zaabsorbowane przez 
przewód z otoczenia oraz ciepło oddane z przewodu do 
otoczenia. W stanie równowagi zyski równają się stratom 
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ciepła i ustala się temperatura przewodu. W przypadku 
zmiany warunków pracy występuje stan przejściowy, 
podczas którego temperatura ulega zmianie. Na prąd 
dopuszczalny w przewodzie wpływa wiele czynników. 
Część z nich może być zaniedbana, inne agregowane są w 
jeden składnik bilansu. Najczęściej stosuje się bilans 
czteroskładnikowy [1, 2, 3]: 

10 pkt 

 
RCSAC PPPP +=+  (1) 

pkt 
gdzie: PAC – moc wydzielona w przewodzie na skutek 

przepływającego prądu przemiennego, PS – moc 
zaabsorbowana przez przewód na skutek 
nasłonecznienia, PC – moc oddana do otoczenia na 
drodze konwekcji, PR– moc oddana do otoczenia na 
drodze promieniowania. 

Moc wydzielona w przewodzie na skutek przepływu 
prądu przemiennego PAC uwzględnia straty mocy Joule’a 
oraz ciepło wydzielane w rdzeniu stalowym na skutek 
histerezy i prądów wirowych a także uwzględnia tak zwany 
efekt transformatorowy [4]. Te dodatkowe straty 
uwzględniane są poprzez zwiększenie efektywnej rezystancji 
przewodu. Moc PAC uzależniona jest od prądu oraz 
rezystancji, a więc pośrednio od parametrów 
konstrukcyjnych i materiałowych przewodu oraz od jego 
temperatury. 

Moc zaabsorbowana przez przewód na skutek 
promieniowania słonecznego zależy od szeregu czynników. 
Decydujący wpływ ma natężenie promieniowania słonecz-
nego oraz absorpcyjność powierzchni przewodu, która 
informuje jaka część promieniowania padającego zostaje 
absorbowana przez przewód. Uzależniona jest ona od stanu 
powierzchni przewodu: chropowatość, zanieczyszczenie, 
obecność tlenków. 

Moc oddana przez przewód do na drodze konwekcji PC 
ma najistotniejszy wpływ na chłodzenie przewodu. Do jej 
prawidłowego określenia niezbędna jest znajomość praw 
mechaniki płynów, wymiany ciepła i masy wyrażonych w 
postaci równań różniczkowych, do których rozwiązania 
wykorzystuje się teorię podobieństwa oraz zależności 
półempiryczne. Decydujący wpływ na wielkość PC mają 
prędkość i kierunek wiatru oraz właściwości powietrza, takie 
jak współczynnik lepkości i przewodzenia ciepła, których 
wartości zależą od temperatury. 

Na wielkość mocy oddanej do otoczenia na drodze 
promieniowania PR, wyznaczanej na podstawie prawa 
Stefana-Boltzmana, ma wpływ emisyjność (parametr 
zbliżony do absorpcyjności) oraz temperatura przewodu. 

10 pkt 
1.3. Warunki wyznaczania obciążalności 

Obciążalność przewodów metodą statyczną wyznacza 
się dla określonych parametrów. W Tablicy 1 podano 
najczęściej przyjmowane wartości tych parametrów.  

 
Tablica 1. Warunki dla wyznaczania obciążalności [5] 
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Parametr Kwiecień -

Październik 
Listopad – 

Marzec 
Temperatura otoczenia [˚C] 30 20 

Prędkość wiatru [m/s] 0,5 0,5 
Natężenie promieniowania 

słonecznego [W/m2] 
900 720 

Emisyjność/absorpcyjność 
[-] 

0,5 0,5 

Temperatura przewodu 
dopuszczalna długotrwale 

[˚C] 

80 80 

2. ANALIZOWANE MODELE pkt 
Dla wyznaczenia rozkładów temperatur oraz 

obciążalności przewodów w różnych warunkach 
atmosferycznych opracowano trzy modele przewodu AFL-
6 240 mm2: 

• model wykorzystujący bilans cieplny przewodu  
(1), 

• model z uproszczonym (walcowym) 
odwzorowaniem geometrii przewodu (rys. 1), 

• model z dokładnym odwzorowaniem geometrii 
przewodu (rys. 2). 

10 pkt 

 
10 pkt 

Rys. 1. Uproszczone odwzorowanie przewodu AFL-6 240 mm2 

 
10 pkt 

 
10 pkt 

Rys. 2. Dokładne odwzorowanie przewodu AFL-6 240 mm2 

10 pkt 
Model przestrzenny przedstawiony na rys. 2 pozwala 

wziąć pod uwagę wymianę ciepła pomiędzy warstwami i 
poszczególnymi drutami w warstwach z uwzględnieniem 
skoku skręcenia drutów.  

 
3. WYNIKI ANALIZ 
 
3.1. Model cieplny przewodu – bilans czteroskładnikowy 

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem prog-
ramu MATLAB. Wyznacza on metodą podaną w [1] 
dopuszczalny prąd w przewodzie w zdefiniowanych 
warunkach. W tablicy 2 przedstawiono składniki bilansu, dla 
warunków podanych w tablicy 1. Na ich podstawie można 
wywnioskować, że najistotniejszym zjawiskiem 
wpływającym na obciążalność przewodu jest konwekcja. 
Chłodzenie radiacyjne ma nieco mniejsze znaczenie. 
Otrzymane wartości prądów dopuszczalnych są mniejsze od 
wartości podanych w [5]. Dla zbadania tego trendu 
przeprowadzono obliczenia dla szeregu przekrojów 
przewodów AFL. Wyniki przedstawiono na rysunku 3. 
Porównano na nim wartości prądów dopuszczalnych 
podanych w [6] z wartościami obliczonymi przy pomocy 
modelu dla okresów letniego oraz zimowego. Przedstawione 
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wyniki pokazują, że dla mniejszych przekrojów wartości 
obliczone są większe od tablicowych, natomiast dla 
większych przekrojów sytuacja jest odwrotna. 

 
Tablica 2.Składniki bilansu cieplnego oraz obciążalność 

długotrwała przewodu AFL-6 240 mm2 

10 pkt 
Parametr Kwiecień – 

Październik 
Listopad –

Marzec 
PAC, W/m 51,3 66,0 
PS , W/m 17,0 15,0 
PC, W/m 54,9 65,7 
PR, W/m 13,4 15,3 

Id, A 582 661 
10 pkt 

 
10 pkt 

Rys. 3. Obciążalności przewodów AFL-6 o różnych przekrojach, 
wyznaczone dla okresów zimowego i letniego 

 
Różnice pomiędzy wartościami obciążalności 

przedstawionymi na rysunku 3 wynikają z uwzględnienia 
wpływu na rezystancję przewodu zjawisk zachodzących 
przy prądzie przemiennym (naskórkowość, histereza i prądy 
wirowe w rdzeniu stalowym, promieniowy rozkład 
temperatury w przewodzie [1]), które powodują zwiększenie 
rezystancji przewodu dla prądu przemiennego, a tym samym 
wzrost ilości ciepła wydzielonego w przewodzie na skutek 
przepływu prądu. 
 
3.2. Model numeryczny przewodu 

W celu wykonania obliczeń numerycznych 
w programie ANSYS, konieczne jest określenie 
następujących warunków brzegowych: konwekcja, 
promieniowanie, promieniowanie słoneczne, wewnętrzne 
źródło ciepła, siła naciągu. Wartości parametrów 
wprowadzanych do programu zostały uprzednio obliczone 
na podstawie zależności występujących w literaturze [2]. 

Oprogramowanie specjalistyczne ANSYS, 
wykorzystujące metodę elementów skończonych, umożliwia 
obliczenie szeregu wielkości termicznych i mechanicznych 
charakteryzujących stan przewodu. W dalszej części 
przedstawiono rozkłady temperatury, odkształcenia 
termicznego i naprężenia równoważnego von Mises’a. 
 
3.2.1. Uproszczone odwzorowanie przewodu 

W ramach analiz przeprowadzonych dla uproszczonego 
odwzorowania przewodu rozpatrzono cztery przypadki. 
Pierwszy z nich (bazowy) odpowiada normatywnym 
warunkom wymiany ciepła dla okresu letniego, podanych 
w tablicy 1. Temperaturę maksymalną, zbliżoną do 
założonej temperatury projektowej równej 80°C, otrzymano 
dla natężenia prądu równego 541A. Kolejne dwa przypadki 
odpowiadają większym natężeniom prądu (600 A i 700A). 

Czwarty wariant odnosi się do prądu 541A i prędkości 
wiatru 1,5m/s. W każdym z analizowanych wariantów 
otrzymano podobny obraz pola temperatury (dla wariantu 
podstawowego przestawia go rysunek 4). 

Maksymalne wartości temperatury występują w pobli-
żu rdzenia od strony nasłonecznionej. Jednakże gradienty 
temperatury są niewielkie. Wzrost prądu powoduje zwię-
kszenie temperatury maksymalnej, odpowiednio do 91,7°C 
oraz 110°C.  

 
10 pkt 

Rys. 4. Rozkład temperatury w przewodzie AFL-6 240 mm2 dla 
warunków bazowych (odwzorowanie uproszczone) 

10 pkt 
Dla większej prędkości wiatru zaobserwowano jej 

spadek do 63,2°C. Z temperaturą przewodu związane jest 
jego odkształcenie termiczne. Dla wariantu podstawowego 
przedstawiono je na rysunku 5. Można zaobserwować, że 
gdyby przewód miał konstrukcję taką jak w odwzorowaniu 
uproszczonym, byłby niestabilny mechanicznie. Na rysunku 
6 przedstawiono rozkład naprężeń równoważnych w prze-
kroju przewodu. 

0 
Rys. 5. Odkształcenie termiczne przewodu AFL-6 240 mm2 dla 

warunków bazowych (odwzorowanie uproszczone) 
 

 
10 pkt 

Rys. 6. Rozkład naprężeń równoważnych w przewodzie AFL-6  
240 mm2 dla warunków bazowych (odwzorowanie uproszczone) 

10 pkt 
Największe zagrożenie zniszczenia występuje na granicy 
rdzenia i oplotu. Wzrost temperatury powoduje wzrost 
naprężeń i odkształceń termicznych przewodu, zwiększając 
narażenie mechaniczne przewodu. 

 
3.2.2. Odwzorowanie dokładne przewodu 

Symulacja numeryczna dla odwzorowania dokładnego 
przewodu i warunków brzegowych,jak w wariancie 
pierwszym dla odwzorowania uproszczonego, dała w 
wyniku rozkład temperatur przedstawiony na rysunku 7. 
Otrzymano wartość temperatury maksymalnej równej 
68,3°C oraz większy gradient temperatury. W tej sytuacji 
przyjęto jako podstawową wartość tablicową obciążalności 
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przewodu AFL-6240 mm2 równą 630A. W wyniku obliczeń 
otrzymano pole temperatury przedstawione na rysunku 8. 
Jest ono zgodne z oczekiwaniami. Odwzorowanie 
uproszczone przewodu okazuje się niewystarczające, 
ponieważ model nie uwzględnia rozkładu temperatury w 
przekroju (za duże powierzchnie kontaktu) oraz za mało 
rozwinięta powierzchnia wymiany ciepła z otoczeniem. 

 
10 pkt 

Rys. 7. Rozkład temperatury w przewodzie AFL-6 240 mm2 
dla odwzorowania dokładnego 

 

10  
10 pkt 

Rys.8. Rozkład temperatury w przewodzie AFL-6 240 mm2 dla 
odwzorowania dokładnego 

10 pkt 

 
Rys. 9. Odkształcenie termiczne przewodu AFL-6 240 mm2 dla 

odwzorowania dokładnego 
10 pkt 

 
10 pkt 

Rys. 10. Rozkład naprężeń równoważnych w przewodzie AFL-6 
240 mm2 dla odwzorowania dokładnego 

 
Jako skutek otrzymane obciążalności zaniżone są o ok. 

100A. Pozostałe rozpatrzone przypadki dotyczą prądów 
700 A i 800 A oraz 630 A przy prędkości wiatru 1,5 m/s. 

Otrzymane wartości maksymalne temperatury wynoszą 
odpowiednio 89,6°C, 104,8°C i 65°C. Rozkład odkształceń 
termicznych (rysunek 9) i naprężeń równoważnych (rys. 10) 
uzasadnia stosowanie tak złożonej konstrukcji przewodu. 
Pozwala ona skompensować skutki zastosowania materiałów 
o dwóch różnych współczynnikach rozszerzalności tempera-
turowej. Również maksymalne naprężenia mechaniczne są 
mniejsze i występują w obszarze rdzenia stalowego. 

pkt 
4. WNIOSKI KOŃCOWE 

10 pkt 
W ramach przeprowadzonych analiz rozważono trzy 

różne modele do oszacowania obciążalności prądowej 
przewodu. Sformułowano następujące wnioski: 
− Metoda oparta na obliczeniach bilansowych pozwala 

stosunkowo szybko wyznaczyć obciążalność przewo-
du. Występują jednak rozbieżności spowodowane 
uproszczeniami w radialnym rozkładzie temperatury w 
przewodzie. Dla małych przekrojów  występuje prze-
szacowanie prądu dopuszczalnego. 

− Modele bazujące na metodzie elementów skończonych 
pozwalają wyznaczyć rozkłady temperatury i wielkości 
mechanicznych w przewodzie. Ich wadą są czaso-
chłonne obliczenia. 

− Dla dokładnego odwzorowania geometrii przewodu 
wyniki są zgodne z oczekiwaniami. 

− Analizowane modele w praktyce eksploatacyjnej 
byłyby na tym etapie trudne do wykorzystania. Mogą 
jednak znaleźć zastosowanie projektowaniu 
przewodów i linii elektroenergetycznych. 

 pkt 
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MODELING AMPACITY OF THE CONDUCTORS OF THE OVERHEAD POWER LINES 
10 pkt 

As a result of growth in demand for electricity changes in power systems are required. Modernization of existing power 
lines and building new ones is essential. The alternative is application of dynamic thermal rating systems. Permissible current 
in this case is adjusted to actual atmospheric conditions. For determining ampacity in this way complex calculations are 
required. Mathematical modeling is used. In framework of the article three different models are considered. The first one is 
based on heat balance equation. In others two variants numerical calculations in ANSYS are applied. The difference between 
them is in complexity of geometry models. The most satisfactory results are obtained for numerical calculations and accurate 
geometry of conductor10 pkt 

 
Keywords: dynamic thermal rating, heat balance equation, numerical model of conductor. 
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Streszczenie: Zjawisko występowania drgań ferrorezonansowych 

w systemie elektroenergetycznym jest istotnym problemem w 

elektroenergetyce. W artykule przedstawiono badania symulacyjne 

możliwości wystąpienia ferrorezonansu w sieci 110 kV. 

 
Słowa kluczowe: ferrorezonans, EMTP-ATP. 

 

1. WPROWADZENIE  

 

Urządzenia elektroenergetyczne z nieliniowymi obwo-

dami magnetycznymi, takie jak transformatory przekładniki 

napięciowe czy dławiki, mogą wraz z pojemnościami innych 

elementów sieci elektroenergetycznych tworzyć układy,  

w których może wystąpić zjawisko ferrorezonansu [1].  

Ferrorezonans inicjowany jest najczęściej przez nagłą 

zmianę napięcia (głównie przepięcia), zmianę konfiguracji 

sieci (czynności łączeniowe) lub zmianę obciążenia. 

Powstają wówczas drgania nieliniowe napięć i prądów, które 

mogą ustalić się i trwać stosunkowo długo w postaci drgań  

o częstotliwości podstawowej, wyższych harmonicznych lub 

subharmonicznych. Drgania napięć powodują występowanie 

przepięć dorywczych, które mogą osiągać znaczne wartości, 

niebezpieczne dla izolacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Nie mniej ważne jest nasycanie rdzeni przekładników 

napięciowych i transformatorów z przyczyn których powstał 

ferrorezonans, co najczęściej prowadzi do cieplnego 

zniszczenia izolacji ich uzwojeń. 

Można wyróżnić dwie podstawowe formy 

ferrorezonansu: 

− ferrorezonans szeregowy – przy szeregowym połącze-

niu nieliniowej indukcyjności z liniową pojemnością, 

− ferrorezonans równoległy – przy równoległym połącze-

niu nieliniowej indukcyjności z liniową pojemnością. 

W sieciach średnich napięć (SN) najczęściej występuje 

ferrorezonans prądów, natomiast w sieciach wysokich (WN) 

i najwyższych napięć (NN) występuje ferrorezonans napięć. 

Różnica ta spowodowana jest odmiennym sposobem 

połączenia punktu neutralnego sieci z ziemią. W sieciach SN 

punkt neutralny jest izolowany bądź uziemiony przez 

rezystor albo dławika, a sieci WN i NN pracują z 

bezpośrednio (skutecznie) uziemionym punktem neutralnym.  

Zaistnieniu zjawiska ferrorezonansu w systemie 

elektroenergetycznym sprzyjają pewne specyficzne 

konfiguracje sieci. Publikacja CIGRE nr 569 Resonance and 

Ferroresonance in Power Networks [2] wymienia 

następujące sytuacje, w których  może wystąpić to zjawisko: 

1) wyłączanie indukcyjnych przekładników napięcio-

wych wyłącznikami z kondensatorami sterującymi, 

2) wystąpienie połączenia indukcyjnych przekładników 

napięciowych lub nieobciążonych (nieznacznie 

obciążonych) transformatorów z szeregową 

pojemnością pomiędzy torami linii wielotorowych 

oraz pomiędzy liniami biegnącymi w zbliżeniu na 

pewnej długości, 

3) załączenie nieznacznie obciążonych transformatorów 

poprzez linię o znacznej długości z systemu o małej 

mocy zwarciowej, 

4) załączanie jedno- lub dwufazowe transformatorów 

energetycznych, 

5) transformatory energetyczne przyłączone do linii 

z kompensacją szeregową. 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza 

przypadków 1) i 2) możliwości wystąpienia ferrorezonansu 

w wybranej rozdzielni 110 kV.  

 

2. ANALIZOWANY SIEĆ 110 kV 

 

Przedmiotem rozważań jest rozdzielnia 110 kV w ukła-

dzie H3, której uproszczony schemat przedstawiono na 

rysunku 1a. Jest ona zasilana napowietrznymi liniami 

110 kV L1 i L2 z systemów elektroenergetycznych o mo-

cach zwarciowych 1550 MVA oraz 2100 MVA (rys. 1b). 

Z punktu widzenia możliwości wystąpienia ferrore-

zonansu, w rozdzielni tej można wyodrębnić dwa rodzaje 

urządzeń, które stanowią indukcyjności o nieliniowych 

charakterystykach prądowo-napięciowych. Są nimi przekła-

dniki napięciowe indukcyjne VT1 i VT2 oraz nieobciążone 

transformatory 110 kV/SN (T1 i T2) – rysunek 2a i 2b. 

Przeprowadzona analiza obejmowała badanie 

możliwości wystąpienia ferrorezonansu szeregowego, który 

może być inicjowany podczas wyłączania szyn zbiorczych 

(stanowiących węzeł połączenia pól liniowego i transfor-

matorowego z poprzeczką wyłącznikową układu H) 

obciążonych tylko przekładnikami napięciowymi, albo 

nieobciążonym lub słabo obciążonym transformatorem. 
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Rys. 1. Uproszczony schemat analizowanego układu: a) rozdzielni 

110 kV, b) sieci 110 kV. 

 
a) 

 
b) 

 
 

Rys. 2. Charakterystyka prądowo-napięciowa:  

a) przekładnika napięciowego 110 kV,  

b) nieobciążonego transformatora 110/15 kV, 16 MVA 

 

Przeanalizowano dwa przypadki. Pierwszy z nich 

dotyczy wyłączania szyn wyłącznikiem W1 wyposażonym 

w kondensatory sterujące (bocznikujące komory 

gaszeniowe), natomiast drugi, szyn wyłączanych 

wyłącznikiem WS1 w stacji sąsiedniej. Operacja łączeniowa 

analizowana w drugim przypadku prowadzi do sprzężenia 

pojemnościowego w dwutorowej linii zasilającej 

rozpatrywaną rozdzielnię. 

Symulacje zjawisk ferrorezonansowych przeprowa-

dzono w programie EMTP-ATP (rys. 3). W tym celu 

opracowano model analizowanego fragmentu sieci 110 kV, 

który odwzorowuje jej istotne elementy: 

1) systemy elektroenergetyczne Q1 (1550 MVA) i Q2 

(2100 MVA) o napięciu 110 kV, 

2) wyłącznik WS1, 

3) model L110 dwutorowej linii 110 kV o długości l, 

4) wyłączniki W1 z kondensatorami bocznikującymi  

o pojemności C, 

5) nieliniowe indukcyjności VT (przekładniki napięciowe 

110 kV) o charakterystyce prądowo-napięciowej 

przedstawionej na rysunku 2a, 

6) model TR transformatora 110/15 kV, 16 MVA  

o charakterystyce prądowo-napięciowej biegu jałowego, 

przedstawionej na rysunku 2b. 
 

 
 

Rys. 3. Model analizowanego układu w programie EMTP-ATP. 

 

3. WYNIKI SYMULACJI 
 

Otrzymane wyniki symulacji przedstawiono na rysunku 

4 i 5. Rysunek 4 dotyczy wyłączania szyn zbiorczych 

wyłącznikiem WS1 w stacji sąsiedniej, przy otwartym 

wyłączniku sekcyjnym W3. Zawiera on przebiegi napięć 

fazowych szyn zbiorczych oraz prądów płynących po stronie 

110 kV w przekładnikach napięciowych oraz w transfor-

matorze. Obliczenia przeprowadzono dla pięciu długości 

zbliżenia linii wyłączanej do sąsiedniego toru (l = 2 km,  

5 km, 10 km, 20 km, 50 km). Długość l determinuje 

pojemność szeregową sprzężenia toru linii będącego pod 

napięciem z nieliniową indukcyjnością przekładnika albo 

transformatora. Z przedstawionych przebiegów wynika, że  

w analizowanej rozdzielni może dojść do trwałego 

ferrorezonansu w przypadku obciążenia szyn zbiorczych 

tylko przekładnikami napięciowymi. Zjawisko to występuje 

dla każdej z rozpatrywanych długości l linii 110 kV, przy 

czym większym długościom odpowiadają większe wartości 

prądów w przekładnikach. Długotrwałe utrzymywanie się 

takiego stanu, może doprowadzić do uszkodzenia cieplnego 

uzwojeń przekładników. Dla szyn zbiorczych obciążonych 

transformatorem w stanie jałowym, nie stwierdzono moż-

liwości wzbudzenia trwałych drgań ferrorezonansowych. 

Na rysunku 5 przedstawiono przebiegi napięć i prądów 

przy wyłączaniu szyn wyłącznikiem W1 wyposażonym w 

kondensatory sterujące (bocznikujące komory gaszeniowe). 

Rozpatrzono trzy wartości pojemności kondensatorów 

wynoszących 1,625 nF, 3,25 nF i 6,50 nF. Podobnie jak  

w poprzednim przypadku zaobserwowano możliwość 

wzbudzenia ferrorezonansu w układzie z przekładnikami 

napięciowymi, natomiast zjawisko to nie wystąpiło przy 

obciążeniu szyn zbiorczych transformatorem. 
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Rys.4. Przebiegi napięć fazowych szyn zbiorczych oraz prądów płynących po stronie 110 kV w przekładnikach napięciowych  

oraz w transformatorze, podczas wyłączania szyn zbiorczych wyłącznikiem WS1 w stacji sąsiedniej 
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Rys.5. Przebiegi napięć fazowych szyn zbiorczych oraz prądów płynących po stronie 110 kV w przekładnikach napięciowych  

oraz w transformatorze, podczas wyłączania szyn zbiorczych wyłącznikiem W1 wyposażonym w kondensatory sterujące 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

Przeprowadzona analiza wykazała możliwość występo-

wania ferrorezonansu szeregowego w sieciach wysokich 

napięć. Należy wskazać, że urządzeniami szczególnie 

narażonymi na negatywne skutki tego zjawiska są 

przekładniki napięciowe, przyłączone do nieobciążonych 

szyn zbiorczych rozdzielni. O wystąpieniu ferrorezonansu 

w rzeczywistej sieci decyduje charakterystyka prądowo-

napięciowa nieliniowego elementu indukcyjnego oraz 

wartość pojemności sprzęgającej. 
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MODELING AND ANALYSIS OF THE FERRORESONANCE PHENOMENA 

IN THE ELECTRICAL GRID 
 

The ferroresonance phenomena in the power system is a significant problem in electric grid. The nonlinear vibration of 

the current and the voltage present a risk to the electrical apparatus. Due to the nonlinearity of that phenomena a classical 

analysis method are not applicable and digital methods of analysis are necessary. The article presents application of the 

EMTP-ATP program to determine simulation results. EMTP-ATP is a universal program system for digital simulation of 

transient phenomenon of electromagnetic. To analysis was subjected the 110kV double-circuit overhead lines with two 

different nonlinear elements – power transformer and voltage transformer. That types of circuit is one of the susceptible to 

ferroresonance oscillations. Computer simulations confirmed that theory. The oscillation were observed for the given 

configuration. The results of the simulation shows that a voltage transformer are particularly vulnerable to ferroresonance 

phenomenon.  

 

Keywords: ferroresonance, EMTP-ATP. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiona została metoda 
zwiększenia dokładności wyznaczania parametrów cyklu 
granicznego metodą przekaźnikową. Dzięki zmniejszeniu 
nachylenia zbocza przekaźnika uzyskuje się lepsze wyniki 
linearyzacji harmonicznej, co pozwala na dokładniejsze 
wyznaczenie funkcji opisującej oraz wzmocnienia krytycznego.  
Pozwala to poprawić jakość modeli, które tym samym lepiej 
odzwierciedlają własności obiektów regulacji.   
 
Słowa kluczowe: algorytmy identyfikacji, przekaźniki, cykle 
graniczne, układy dynamiczne drugiego rzędu. 
 
1. WPROWADZENIE     

 
Projektowanie układów regulacji wymaga 

znajomości własności statycznych i dynamicznych 
obiektu regulacji. Gdy ich dokładne określenie jest 
niemożliwe, tworzone są modele uproszczone. Na ich 
podstawie można dobrać wymagane nastawy regulatora, 
tak, aby uzyskać żądane zachowanie układu regulacji 
bądź w reakcji na zmianę wartości zadanej, bądź na 
oddziaływanie zakłóceń. Obecnie modele odgrywają 
jeszcze większą rolę, gdyż we współczesnych układach 
sterowania coraz częściej stosowane są również jako ich 
integralny element. Klasa przyjętego modelu jest 
wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami 
dotyczącymi jego dokładności a stopniem złożoności. Z 
jednej strony oczekuje się, aby były one jak 
najdokładniejsze a z drugiej uwzględnić trzeba, że 
stanowią uproszczoną postać własności obiektu i to nie 
tylko z konieczności ale i z wyboru, gdyż przekłada się to 
np. na prostszy algorytm sterowania. Jeżeli obiekt jest 
niestacjonarny, model powinien być modyfikowany w 
trakcie pracy układu regulacji, co pozwala na 
wprowadzanie korekty w algorytmie sterowania, 
stosownie do  zmian  w dynamice procesu. Możliwości 
przeprowadzenia takich testów identyfikacyjnych w 
trakcie prac układu stwarza tzw. metoda przekaźnikowa, 
która opracowana została przez Åströma - Hägglunda na 
początku  lat 80-tych [1]. Została ona zastosowana przez 
Luybena do dostrajania regulatorów PID [2], a także 
regulatorów nieliniowych [3] przez Lee i innych (Lee, 
Kwon i Park, 1993). Åström i Hägglund nawiązali do 
klasycznej metody doboru nastaw regulatorów PI/PID  
Zieglera- Nicholsa, która za punkt odniesienia obierała 
tzw. punkt  krytyczny pracy zamkniętego  układu 
regulacji i zalecała  z jakim zapasem stabilności powinien 
układ pracować, aby osiągnąć odpowiednie tłumienie 

zakłóceń. Jej niedogodnością  była konieczność wywołania  
drgań krytycznych, co mogło prowadzić do utraty  stabilności. 
Zastosowanie do wywołania drgań krytycznych idealnego 
elementu dwupołożeniowego rozwiązywało ten problem, gdyż 
wprowadzało do układu zamkniętego bardzo duże 
wzmocnienie, odpowiadające nachyleniu zbocza sygnału 
wyjścia tego elementu,  przy jednoczesnym ograniczeniu jego  
poziomu, co pozwalało na kontrolowanie  amplitudy drgań 
wielkości regulowanej. 

Artykuł podzielony został na 6 rozdziałów. W rozdziale 2 
przedstawiono podstawy teoretyczne metody Åströma i 
Hägglunda oraz wskazano na stosowane uproszczenia, by 
następnie (rozdz.3) wskazać na możliwości poprawy jej 
dokładności. W  rozdziale 4  zaprezentowano koncepcję i 
algorytm testu przekaźnikowego umożliwiającego osiągnięcie 
poprawy  estymacji drgań krytycznych. Wyniki badań 
symulacyjnych rozszerzonego testu przekaźnikowego zawarte 
zostały w rozdziale 5. 
 
2. WYZNACZANIE PARAMETRÓW CYKLU 

GRANICZNEGO METODĄ PRZEKAŹNIKOWĄ 
 

Rozważmy układ zamknięty  (rys.1) zawierający część 
liniową    o    transmitancji    G(s)   oraz    człon    nieliniowy  
o charakterystyce przekaźnika dwupołożeniowego. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat układu regulacji z przekaźnikiem 
 

Załóżmy, że uchyb regulacji ma przebieg sinusoidalny 
e(t)=Asinωt. Gdy będzie podany na wejście idealnego 
elementu dwupołożeniowego, to na  jego wyjściu otrzymamy 
sygnał prostokątny u(t). 
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Rys.2. Przykładowy przebieg sygnałów w czasie testu 

przekaźnikowego 
 

Każdą funkcję okresową można rozwinąć w szereg 
Fouriera. Po uwzględnieniu, że charakterystyka członu 
nieliniowego jest symetryczna względem początku 
układu, sygnał sterujący przedstawić można również jako: 

∑
∞

=

=
1

)sin()(
r

r trBtu ω                           (2) 

 

Podczas najprostszego testu przekaźnikowego 
mierzone są amplitudy sygnałów wejściowych                   
i wyjściowych z obiektu oraz  okres wzbudzonych drgań. 
Do wyznaczenia parametrów stabilnego cyklu 
granicznego możemy posłużyć się wykresem Nyquista 
części liniowej obiektu oraz odwrotności funkcji 
opisującej części nieliniowej J(A,ω), jaką jest sam 
przekaźnik. Dla punktu krytycznego otrzymamy 
zależność: 
 

                 jAJjG krkr 01),()( +−=⋅ ωω                    (3)                                                  

gdzie: J oznacza funkcję opisującą 

która z uwagi na to, że transmitancja widmowa Fouriera 
jest liczbą zespoloną, przekłada się na dwa warunki  
równości części rzeczywistej i urojonej, czyli : 
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                     (5)                            

Próba przekaźnikowa pozwala na wyznaczenie 
parametrów cyklu granicznego, przy czym pulsacja 
krytyczna jest równa: 
 

osc

kr
T

πω 2=                                    (6) 

 
Warunkiem dobrej jakości linearyzacji harmonicznej jest 
by część liniowa układu regulacji wraz z urządzeniami 
wykonawczymi i torem pomiarowym miała własności 
filtru dolnoprzepustowego, dzięki czemu odpowiedzi na 
wyższe harmoniczne rozwinięcia w szereg Fouriera 
wymuszenia będą silnie tłumione.  
 
3. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU 
 

Różnice między reakcją obiektu a modelu na 
wielkości wejściowe wynikać mogą z nieokreśloności 
modelowej, związanej z przyjętą klasą modelu, który 
stanowi uproszczenie opisu obiektu oraz z niedokładności 
parametrów, gdy różnią się one od tych, które w modelu 
danej klasy najlepiej oddają zachowanie obiektu. 

Najpopularniejsze modele obiektów, które mogą być 
konstruowane przy zastosowaniu metody przekaźnikowej  
przedstawił Viteček [4]. Do wyznaczenia większej liczby 
parametrów bardziej złożonych modeli nieodzowne jest 
wprowadzenie pewnych modyfikacji testu przekaźnikowego. 
Pomiar kilku punktów charakterystyki Nyquista wokół pulsacji 
krytycznej układu otwartego umożliwia metoda 
wykorzystująca dodatkowy przekaźnik [5]. Wymaga ona 
zastosowania do obliczeń szybkiej transformaty Fouriera FFT.  
Aby uzyskać więcej informacji o zachowaniu obiektu można 
zastosować przekaźnik asymetryczny [6] albo przeprowadzić 
kilka testów przy zmienianej dynamice układu otwartego 
[7],[8],[9],[10].   

W tym  przypadku, w celu zmiany parametrów cyklu 
granicznego badanego układu wprowadza się dodatkowe 
elementy o znanej dynamice takie jak idealny człon całkujący 
lub człon opóźniający, które wywołują dodatkowe opóźnienie 
fazy nie wpływając przy tym na wzmocnienie układu. Po 
wprowadzeniu tych elementów do układu zmienia się pulsacja 
krytyczna, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie  kolejnych 
punktów charakterystyki Nyquista układu otwartego, co 
pozwala na uzyskanie większej dokładności modelu w 
szerszym zakresie częstotliwości. Podobne narzędzie 
wykorzystane zostało przy wyznaczaniu modelu Kupfmüllera 
[11]. Przedstawiona w tej pracy metoda ujawniła problem 
wrażliwości  na niedokładność odczytu parametrów cyklu 
granicznego, które wykorzystywane były przy konstruowaniu 
tego modelu. Odchyłki wartości mierzonych parametrów 
cyklu granicznego zazwyczaj nie przekraczają 12%.  Na ogół 
jest to błąd, który mieści się w granicach tolerancji. Jednak w 
pewnych przypadkach, przy wyznaczaniu bardziej złożonych 
modeli, może prowadzić do dużych niedokładności a tym 
samym znacząco obniżyć jakość sterowania. Dlatego 
zwiększenie dokładności estymacji parametrów cyklu 
granicznego stanowi istotny element na drodze poprawy 
jakości sterowania układów bazujących na modelach. 
 
4 POPRAWA DOKŁADNOŚCI WYZNACZENIA 

PARAMETRÓW CYKLU GRANICZNEGO  
 

Główną przyczyną niedokładności określenia parametrów 
punktu krytycznego przy pomocy pojedynczej próby 
przekaźnikowej jest to, że przy ich wyznaczaniu sięgamy tylko 
po pierwszą harmoniczną. Jeżeli pomijamy wyższe 
harmoniczne, a takie jest założenie wykorzystywanej do tego 
celu metody funkcji opisującej, to dokładność opisu będzie 
tym wyższa, im sygnał wyjściowy będzie bliższy sinusoidzie o 
danej pulsacji. Odpowiedzią obiektu liniowego na sygnał 
sinusoidalny jest również sinusoida o tej samej pulsacji. 
Ponieważ układy inercyjne działają jak filtry 
dolnoprzepustowe, to składowe o wyższych harmonicznych, 
które uzupełniają sygnał prostokątny wyjścia z przekaźnika 
dwupołożeniowego, w niewielkim stopniu oddziałują na obiekt 
i jego odpowiedź jest zdominowana reakcją na pierwszą 
harmoniczną. Tym niemniej wyższe harmoniczne w pewnym 
stopniu oddziaływają na obiekt i są źródłem błędu przy 
wyznaczaniu stosunku amplitudy wyjściowego sygnału 
sinusoidalnego o częstotliwości krytycznej do amplitudy 
sygnału wejściowego obiektu.   

Koncepcję zwiększenia dokładności wyznaczenia 
parametrów cyklu granicznego przedstawili Moeini, Atherton 
[12] wprowadzając do sprzężenia zwrotnego nieliniowości 
opisane przy pomocy funkcji wielomianowych. Kim ze 
współpracownikami zastosowali do identyfikacji zespół 
przekaźników, które były w odpowiednim czasie dołączane do 
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układu, kształtując wymuszenie schodkowe o zarysie 
sinusoidy [13]. Tan i inni [14] wprowadzili równolegle do 
przekaźnika człon proporcjonalny, aby na jego wyjściu 
zwiększyć udział podstawowej harmonicznej w relacji do 
pozostałych. Podobną w swych założeniach możliwość 
poprawy dokładności wyznaczenia stosunku amplitud 
oscylacji sygnału wejściowego i wyjściowego układu w 
punkcie krytycznym stwarza dobór takiego przekaźnika, 
którego sygnał wyjściowy będzie bliższy sinusoidy a tym 
samym przy rozwinięciu  w szereg Fouriera składowe o 
wyższych harmonicznych mieć będą relatywnie 
niewielkie amplitudy.  
 
4.1. Przekaźnik o ograniczonym nachyleniu zbocza 

Zadaniem przekaźnika włączanego do układu w 
miejsce regulatora jest wzbudzenie drgań krytycznych o 
ograniczonej amplitudzie. Funkcję tę realizuje zwykle 
idealny element dwupołożeniowy o wzmocnieniu k→∞, 
dzięki czemu  w układzie powstaną oscylacje, niekiedy 
znacznie odległe od sinusoidy. Jeżeli jednak zmniejszy się 
nachylenie zbocza, to zdeformowanie sinusoidalnego 
sygnału wejściowego będzie mniejsze. Stanie się tak, 
gdyż podstawowa harmoniczna będzie dominującą 
składową sygnału wejściowego. Tym samym linearyzacja 
harmoniczna będzie dokładniejsza a rozwiązanie równań 
(4),(5) bliższe rzeczywistym wartościom cyklu 
granicznego badanego układu zamkniętego. 
Charakterystyka członu nieliniowego o wzmocnieniu k    
i ograniczeniu poziomu sygnału wyjściowego do B 
przedstawiona została na rysunku 3.  
 

 

Rys. 3. Charakterystyka przekaźnika z nasyceniem 
 
Na wejście przekaźnika podawany jest uchyb 
e(t)=Ak

.sinωt. Nachylenie zbocza  jest równe   k=B/a. 
Sygnał   wyjściowy  z  przekaźnika  ma  przebieg  jak   na  
rysunku 4.                                                                                    

 
Rys.4. Sygnał wejściowy i wyjściowy przekaźnika 

 
Współczynnik B1 rozwinięcia w szereg Fouriera  
 

)()sin(],,,[
1 2

0

tdtrabAFB ikr ωωω
π

π
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zgodnie z (2) obliczyć można na podstawie poczwórnej 
wartości całki w granicach <0, π/2>. Funkcja F, czyli u(t)  
jest w tym przedziale równa: 
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 Po scałkowaniu otrzymamy, że: 
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gdzie: sinψ=a/A       czyli    ψ=arcsina/A  

podstawiając  za   sin2ψ=2sinψcosψ, otrzymamy po dalszych 
przekształceniach wyrażenie na funkcję opisującą:  
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Podstawiając za a=B/k  otrzymamy: 
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Ponieważ wzmocnieniem krytycznym nazywamy krotność, o 
jaką może wzrosnąć wzmocnienie w układzie otwartym bez 
zmiany przesunięcia fazowego, aby układ zamknięty 
pozostawał stabilnym, to  można wyznaczyć je  po 
przekształceniu  (3) z zależności: 
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                      (13) 

 
4.2. Dobór wzmocnienia układu otwartego 

Aby z tym przekaźnikiem w układzie zamkniętym mogły 
być generowane drgania krytyczne, wzmocnienie k musi być 
co najmniej  równe krytycznemu. 

   k=m 
. Kkr,     m ≥ 1                                 (14) 

 Jednak im większe będzie nachylenie zbocza 
charakterystyki przekaźnika, tym większe będą odchylenia  
sygnału od pierwszej harmonicznej a tym samym większy 
będzie błąd estymacji wzmocnienia krytycznego. Obrazują to 
rysunki 5a, 5b, na których przedstawiono odpowiedź obiektu o 
transmitancji z załączonego w rozdziale 5 przykładu, gdy 
ustawione wzmocnienie przekaźnika jest równe 1,4 oraz 1,1 
wzmocnienia krytycznego. Dla mniejszej wartości nachylenia 
zbocza odpowiedź obiektu niemal pokrywa się z sinusoidą o 
amplitudzie i okresie pomierzonymi w trakcie trwania testu. Z 
drugiej strony przy mniejszym wzmocnieniu układu otwartego 
proces osiągania stałej amplitudy oscylacji trwa dłużej, co 
ukazują rysunki 6a, 6b. 
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Rys. 5. Przebieg oscylacji w układzie    a) k=1,4 Kkr   b) k=1,1 Kkr 
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Rys. 6. Przebiegi drgań przy a)  k=1,4 Kkr  b)  k=1,1 Kkr 

 
4.3. Test identyfikacyjny 

Do ustalenia nachylenia zbocza przekaźnika 
nieodzowne jest przeprowadzenie wstępnego oszacowania 
wartości wzmocnienia krytycznego. Można  wykorzystać  
do tego celu idealny element dwupołożeniowy. Należy 
przy tym uwzględnić, że wyznaczona w ten sposób 
wartość wzmocnienia krytycznego K’kr na ogół jest 
niedoszacowana i w związku  z tym należy przyjąć, że 
współczynnik m ≥1.15. Przy wykonywaniu pierwszego 
etapu testu nachylenie zbocza idealnego elementu 
dwupołożeniowego jest bardzo duże (k→∞), co pozwala 
na szybkie rozwinięcie drgań krytycznych. Dzięki temu 
czas trwania procesu identyfikacji tą metodą nie wydłuża 
się znacznie. Jej algorytm przedstawiony został na 
rysunku 7. 
 

yδε 2=

yδ

 
 

Rys.7. Algorytm metody umożliwiającej zwiększenie 
dokładności estymacji wzmocnienia krytycznego 

  
Przebieg wielkości regulowanej podczas trwania próby 
przekaźnikowej pokazany został na rysunku 8.  
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Rys. 8. Przebieg wielkości regulowanej w trakcie dwuetapowej próby 
przekaźnikowej 

5. WYNIKI SYMULACJI 
 
Symulacja pracy układu pomiaru parametrów cyklu 

granicznego przeprowadzona została w środowisku 
Matlab/Simulink. 
 
5.1. Pomiary parametrów cyklu granicznego 

Badany był układ zawierający  obiekt, którego  model 
Kupfmüllera wyznaczany był w  [11]. Transmitancja tego 
obiektu jest równa: 

))((
)(

1s21s10

e2
sG

s3

1ob ++
=

−
                        (15) 

Parametry stabilnego cyklu granicznego w układzie z tym 
obiektem są równe  ωkr=0,387815, czyli  Tosc=16,2015 oraz  
Kkr=2,5341.  Eksperyment identyfikacyjny przeprowadzony  z 
idealnym elementem dwupołożeniowym przy B=1 pozwolił na 
pomiar amplitudy wielkości regulowanej A=0,5196. 
Oznaczałoby to, że wzmocnienie krytyczne jest równe  
Kkr=2,369, co oznaczałoby błąd 6,39%. Przy zastosowaniu 
przekaźnika ze strefą nieczułości ε=0,02 pomierzono 
amplitudę drgań A=0,5544 oraz okres  Tosc=16,6. Wówczas  za 
przybliżoną wartość wzmocnienia krytycznego przyjęto  
K’kr=2,30. Do drugiej części pomiarów ustalono współczynnik 
m=1,15, co pozwoliło w układzie podtrzymać oscylacje, z tym 
że  ich amplituda zmniejszyła się do wartości 0,424 a okres do 
16,2 s. Na podstawie zależności (12) otrzymano nową 
estymatę wartości wzmocnienia krytycznego równą 2,5337, 
czyli obarczoną błędem równym  0,0158 %. 

Tab.1.  Wpływ nachylenia zbocza na dokładność estymacji 
 

lp m A Kkr uchyb [%] 
1 1,11 0,4217 2,5339 0,0078 
2 1,14 0,4310 2,5329 0,0473 
3 1,16 0,4359 2,5321 0,0780 
4 1,30 0,4592 2,5202 0,5485 
5 1,50 0,4789 2,4966 1,4798 

Im większy współczynnik m, tym mniejsza jest wartość progu 
nasycenia czyli parametru a. Przekaźnik będzie wówczas 
dłużej pracował w nasyceniu a błąd pomiaru zwiększy się. 
Dokładność tej metody porównano z metodą Tana [14] 
badając ten sam obiekt, który testowany był przez jej autorów. 
Wzmocnienie części proporcjonalnej przyjęto kP=0,3. 
Transmitancja badanego obiektu była równa: 
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Tab. 2. Porównanie dokładności estymowanych parametrów 
cyklu granicznego przy użyciu różnych typów przekaźnika 
ωkr=4,01785 s, Kkr =4,26  

 
5.2.  Wpływ dokładności pomiarów na jakość modeli 

Wpływ dokładności estymacji parametrów cyklu 
granicznego na odwzorowanie właściwości obiektu przez 
model badany był na przykładzie modeli, które 
odwzorowują obiekty o tej samej transmitancji. 
Otrzymane wyniki dla Gob1(s)=3e–T

o
s/(10s+1) zawarte 

zostały w tabeli 3. Wyjście z przekaźników B=1, 
szerokość histerezy ε=0,05, współczynnik m=1,4. 
Pulsacja krytyczna wynosi ωkr =0,8443414, natomiast 
wzmocnienie krytyczne Kkr=2,834142. Parametry  modelu  
Gm(s)=kme–T

o
s/(Tms+1) wyznaczono na podstawie 

następujących zależności:  

           uyk ustm ∆∆= /                            (16)                      
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Tab. 3. Parametry modelu I-ego rzędu uzyskane na podstawie 
testów z zastosowaniem różnego typu przekaźników 

Typ 
przek. A Tosc Kkr km Tm2 To 

ideal 0.5435 7.326 2.3427 2.99 8.09 2.00 
z hist 0.5843 7.894 2.1871 2.99 8.12 2.17 
nasyc 0.3887 7.423 2.8328 2.99 9.94 2.00 

 
Dla obiektu II-ego rzędu o transmitancji   

2
2 )18/(1)( += − sesG s

ob
 otrzymano wyniki pomiarów, 

które zawarte zostały w tabeli 4. Pulsacja krytyczna 
wynosi ωkr =0,49485 rad/s, natomiast wzmocnienie 
krytyczne  Kkr=16,671. Własności takiego obiektu 
najlepiej oddaje model o transmitancji Gm2 (s)=kme–T

o
 s / 

(Tm2s+1)2. Jego parametry  wyznaczono na podstawie 
następujących wzorów:  

1
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Tab. 4.  Parametry modelu II-ego rzędu uzyskane na podstawie 
testów z zastosowaniem różnego typu przekaźników 

Typ 
przek A 

T
osc 

K
kr km Tm2 

T
o 

ideal 0.08223 13.27 15.48 0.99 7.99 1.05 
z hist 0.11630 15.93 12.138 0.99 8.42 1.20 
nasyc 0.06498 12.76 16.638 0.99 7.99 1.01 

 
Obiekt astatyczny z inercją II-ego rzędu ma transmitancję 
Gob(s)=e–s/s(4 s+1)2. Do wyznaczenia  jego modelu o 
transmitancji  Gm (s)=kme–T

o
s/s(Ts+1)2  wykorzystano 

następujące zależności [4]: 
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 Po przeprowadzeniu pomiarów podczas testu 
identyfikacyjnego i rozwiązaniu tego układu równań  
otrzymano wyniki, które zawarte zostały w tabeli 5. Pomiar 
pozwolił ustalić, że km =1,0 
 

Tab. 5.  Parametry modelu  astatycznego uzyskane na podstawie testu  
z zastosowaniem różnego typu przekaźników 

Typ 
przekażnka 

T
osc1 A T To 

idealny 31.64 3.9225 4.01 0.90 
z histerezą 32.04 4.0154 4.01 0.89 
nasycenie 30.91 3.3626 4.00 1.01 

 
Do wyznaczenia modelu obiektu II-ego rzędu o transmitancji 
(15) posłużono się metodą opisaną w [11] przy zastosowaniu 
zależności: 
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w których ϕ1, ϕ2 oznaczają opóźnienia fazowe, jakie przy 
uzyskanej pulsacji krytycznej ωkr1,ωkr2 wprowadza do układu 
otwartego człon opóźniający o stałej czasowej To. Po 
przeprowadzeniu  pomiarów  podczas  testu identyfikacyjnego 
i rozwiązaniu tego układu równań  otrzymano wyniki, które 
zawarte zostały w tabeli 6. Pomiar pozwolił ustalić, że km =2.0, 
To=3,01 s. 

Tab. 6. Parametry modelu  Kupfmüllera uzyskane na podstawie 
testów z zastosowaniem różnego typu przekaźników 

Typ 
przekaźnika 

Tosc1 Tosc2 T1 T2 
∆ T1 

[%] 

∆ T2 

[%] 
idealny 16.22 49.44 1.91 10.95 4.7 9.5 

z histerezą 17.20 49.90 2.53 8.12 26.5 18.8 
nasycenie   16.20 48.20 1.96 9.94 2 0.6 

 
Dla porównania otrzymanych modeli, które  wyznaczone 

zostały na podstawie danych uzyskanych przy wykorzystaniu 
różnych przekaźników oznaczonych odpowiednio jako Gi, Gh i 
Gn. sporządzone zostały charakterystyki skokowe, które 
przedstawia rysunek 9.  W jakim stopniu modele te oddają 
własności obiektu w  całym obszarze zmian pulsacji, ukazują 
charakterystyki Nyquista zamieszczone na rysunku 9.  
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Rys. 9. Charakterystyki skokowe obiektu  Gob i  modeli  Gi, Gh  i  Gn 
o parametrach z tabeli 6 

przekaźnik 
współ 
k,m 

 ω
osc 

∆ ωkr 

[%] 
A Kkr 

∆ Kkr 

[%] 
idealny - 4.16 3.54  0.3343 3.81 10.6 

idealny+P 0.30 4.07 3.04 0.3494 4.07 4.46 
nasycenie  1.15 4.02 0.05  0.2619 4.31 1.18 
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Rys. 10. Charakterystyki Nyquista  obiektu  Gob oraz  modeli Gi, 
Gh i Gn o parametrach z tabeli 6 

 
6. PODSUMOWANIE 
 

Dzięki  zmodyfikowaniu metody bazującej na 
przekaźniku idealnym polegającym na kontrolowanym 
zmniejszeniu nachylenia zbocza przekaźnika można 
uzyskać dość dokładne wyznaczenie parametrów cyklu 
granicznego. Poprawa dokładności  liczona względem 
przekaźnika idealnego wynosi kilka procent.  Na ogół jest 
jednak większa, gdyż przekaźnik ten, aby móc pomierzyć 
stały okres oscylacji musi zawierać histerezę lub strefę 
nieczułości. W przypadku identyfikacji modelu  tej samej 
klasy co obiekt możliwe jest dokładne odzwierciedlenie 
jego własności. Dokładniejsza metoda identyfikacji 
parametrów  cyklu granicznego  prowadzi do poprawy 
jakości modelu, co ujawnia się szczególnie tam, gdzie 
błędy estymacji  wzmocnienia krytycznego i pulsacji 
drgań krytycznych nie kompensują się wzajemnie, jak ma 
to na przykład miejsce przy określaniu modelu inercji II-
ego rzędu z biegunem podwójnym. Wyniki badań 
pokazały, jakie możliwości stwarza poszerzenie próby 
przekaźnikowej o dodatkowy etap pomiarów. Jednak 
rzeczywista poprawa jakości uzyskiwanych modeli 
zależeć będzie od dokładności pomiarów i sposobu ich 
wyznaczania. Zastosowanie tej metody może być 
uzasadnione  szczególnie  w tych układach  regulacji,   
które w swej strukturze wykorzystują modele obiektu, 
wrażliwe  na błędy pomiarowe, jak np. model 
Kupfmüllera. 
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IMPROVEMENT OF MODEL ACCURACY CONSTRUCTED USING RELAY METHOD 
 

The paper presents a simple and useful method that shows how to determine parameters of the ultimate cycle. The 
method allows to improve estimation of the parameters of the ultimate cycle by a dozen or so percent. It is achieved by 
reducing a slope of relay characteristic to ca. 1,15-1,45 of the ultimate gain. As a result the main harmonic is more dominant 
then the remaining harmonics of the Fourier series and allows the estimation of the parameters of the ultimate cycle to be 
improved as well. Thanks them the models of control processes that are created using the relay method can be more accurate 
what is particularly important  in model-based control systems. The supervisory system for carrying out an identification 
experiment was developed using Matlab / Simulink software.  The results of simulations show that better estimations of 
ultimate point are particularly important in models sensitive to their deviations, such as the SOPDT model. 
 

Key-words: Identification algorithms, Limit cycles, Relays, Second-Order Systems. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiona została koncepcja 
układu sterowania obiektami o dużych opóźnieniach 
względnych. W jego skład wchodzi układ regulacji 
bezpośredniej oraz blok funkcyjny odpowiedzialny za 
dostrojenie regulatorów. Układ regulacji zawiera ponadto 
predyktor Smitha. Funkcję kompensowania wpływu zakłóceń 
oddziałujących na obiekt spełnia układ regulacji z modelem 
wewnętrznym IMC o strukturze pozwalającej na odsprzężenie 
toru śledzenia wartości zadanej i tłumienia wpływu zakłóceń, 
a tym samym na niezależne kształtowanie odpowiedzi układu na 
te sygnały wejściowe. Dla potrzeb dostrojenia układu 
w zależności od własności obiektu jak i wymagań stawianych 
projektowanemu układowi regulacji, opracowana została metoda 
doboru nastaw regulatorów. Dla zobrazowania możliwości tego 
układu przeprowadzone zostały badania symulacyjne.   
 
Słowa kluczowe: kompensatory czasu opóźnienia, układ 
kaskadowy, IMC, układ regulacji o 2 stopniach swobody. 
 
1. WPROWADZENIE 

 
Układy o znacznych opóźnieniach transportowych 

wprowadzają do układu regulacji duże przesunięcie 
fazowe, co w celu zachowania odpowiedniego zapasu 
stabilności wymaga zmniejszenia wzmocnienia układu 
otwartego. Skutkiem tego występuje spowolnienie 
procesu sterowania a także obniżenie zdolności układu do 
kompensowania wpływu zakłóceń. Za szczególnie trudne 
w sterowaniu uchodzą obiekty, których stała czasowa 
opóźnienia To jest większa od stałej czasowej inercji 
wypadkowej To>T. Skutecznym narzędziem do 
podniesienia efektywności sterowania procesami 
o dużych opóźnieniach są tzw. kompensatory czasu 
opóźnienia, takie jak  predyktor Smitha [1]  a także  jego 
późniejsze modyfikacje [2], [3].  Zastosowanie 
kompensatorów czasu opóźnienia DTC ( dead time 

compensators) pozwala na prognozowanie wpływu 
sterowania na wielkość regulowaną, a tym samym na 
stosowną reakcję regulatora na te zmiany bez oczekiwania 
aż zostaną one potwierdzone na podstawie dokonanych  
pomiarów. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie poprawy 
jakości sterowania, natomiast zdolność układu do 
kompensacji wpływu zakłóceń na wielkość regulowaną 
pozostaje bez większych zmian. Jeżeli oddziaływanie 
zakłóceń zlokalizowane jest wokół urządzenia 
wykonawczego, to objęcie jego dodatkową pętlą 
sprzężenia zwrotnego wraz z regulatorem, pozwoliłoby 
w znacznej mierze skompensować ich wpływ na przebieg 
procesu regulacji [4]. Podobna idea została zastosowana 

w tej pracy, z tym że w celu wytłumienia zakłóceń 
zastosowane zostało nowatorskie rozwiązanie, w którym w 
miejsce pętli wewnętrznej wprowadzony został układ regulacji 
z modelem wewnętrznym. Artykuł podzielony został na 5 
rozdziałów. Po sformułowaniu problemu, w rozdziale 3 
przedstawiona została koncepcja i struktura proponowanego 
układu regulacji. W następnych dwóch rozdziałach podano 
opis testów identyfikacyjnych oraz sposób wyznaczania 
nastaw regulatorów. W rozdziale 6 przedstawiono wyniki  
komputerowej symulacji pracy układu dla dwóch różnych 
obiektów liniowych. Na zakończenie artykułu dokonano 
podsumowania przeprowadzonych badań.  

2.  SFORMUŁOWANIE  PROBLEMU 
 

Rozważmy liniowy układ regulacji z obiektem, który 
przedstawiony może  być przy pomocy transmitancji  

P(s)= P1(s) P2(s) exp(-Ls)                     (1) 

Oznaczmy wielkość regulowaną jako y, zaś jako y1 wielkość 
wyjściową pierwszej części procesu o transmitancji P1(s) 
związanej z formowaniem sygnału sterującego 
u wytwarzanego przez urządzenie  wykonawcze.  

 

Rys. 1. Schemat  blokowy  z  kompensatorem  czasu  opóźnienia 
d, d1 - zakłocenia 

 
Jeżeli wprowadzimy do układu regulacji predyktor 

Smitha (rys.1), to transmitancja układu zamkniętego  będzie 
równa 
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gdzie: Pm - transmitancja modelu obiektu bez opóźnienia,          
           Lm - stała czasowa modelująca wypadkowe opóźnienie    
                  występujące w obiekcie. 

Jeżeli model idealnie będzie odzwierciedlał własności obiektu 
tj.  spełnione będą warunki, że Pm(s)=P1(s)P2(s) oraz  Lm=L, to 
transmitancję (2) można uprościć do postaci 
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co ukazuje, że sygnał zwrotny pętli pomiarowej nie 
będzie zawierał opóźnienia. Podobnego efektu nie da się 
jednak osiągnąć względem zakłócenia. Transmitancja  
zakłóceniowa  układu z predyktorem jest bowiem równa 
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Reakcja układu na zakłócenia, po dodaniu kompensatora 
czasu opóźnienia, nie zmieni się znacząco. Z tego 
względu, aby poprawić jakość sterowania obiektami 
o dużych opóźnieniach względnych, w których zakłócenia 
oddziałują przede wszystkim na wejście obiektu, można 
nadać mu strukturę układu kaskadowego tj. objąć pętlą 
sprzężenia zwrotnego część układu regulacji zawierającą 
dodatkowy regulator. Jego schemat przedstawiony został 
na rysunku 2.  

 

Rys. 2. Schemat blokowy układu z dodatkową petlą sprzężenia 
zwrotnego 

 
3. OPIS UKŁADU REGULACJI  

 
W proponowanym układzie regulacji zadanie 

śledzenia zmian zadanej wartości wielkości sterującej 
realizuje regulator z modelem wewnętrznym IMC. 

 
3.1. Regulator IMC    

Koncepcja  układu regulacji z modelem 
wewnętrznym przedstawiona została przez Morariego 
i Zafiriou [5].  Regulator ten skonstruowany został na 
potrzeby sterowania stabilnymi obiektami liniowymi. 
Wprawdzie regulator z modelem wewnętrznym 
projektowany jest jako regulator układu otwartego, jednak 
posiada pętlę sprzężenia zwrotnego, która koryguje sygnał 
wejściowy o taką wielkość, aby  uzyskać na wyjściu 
obiektu w stanie ustalonym wartość zadaną yr. Taka 
struktura regulacji pozwala łączyć zalety sterowania 
w układzie otwartym i zamkniętym a także zapewnia 
pewną odporność na niedokładność modelową. 
Transformata sygnału wyjściowego takiego układu 
zgodnie ze schematem z  rysunku 3 będzie równa                                                                   
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gdzie: Q(s) - transmitancja projektowa regulatora.  

 
Rys. 3. Schemat blokowy  pętli  wewnętrznej z regulatorem  IMC 

3.2. Pętla wewnętrzna z regulatorem o 2 stopniach swobody   
Jeżeli wymagania dotyczące reakcji układu na zakłócenie 

i zmianę wartości zadanej byłyby różne, to struktura pętli 
wewnętrznej powinna zawierać dwa różne regulatory [6], 
których usytuowanie w układzie przedstawione zostało na 
rysunku 4.  

 

Rys. 4. Struktura pętli kompensującej wpływ zakłóceń z regulatorem 
o dwóch stopniach swobody bazującym na modelu obiektu 

 
Transformata sygnału y1(s) będzie wówczas równa 
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Jeżeli spełniony będzie warunek P1m(s)=P1(s), to sygnał 
wyjściowy pętli wewnętrznej kształtowany będzie od zadanej 
wartości sygnału sterującego u przez regulator C1 a od 
zakłóceń przez regulator C2.  
 
4. DOSTRAJANIE UKŁADU REGULACJI  

Jakość sterowania w przedstawionym układzie regulacji 
w dużej mierze zależy od dokładności modelu obiektu. Zależy 
od niej efektywność samego predyktora Smitha jak i modelu 
wewnętrznego regulatora IMC. Procedura strojenia regulatora 
głównego opiera się na założeniu, że model dokładnie 
odwzorowuje własności obiektu.  Aby to założenie mogło być 
spełnione w jak największym stopniu, zaprojektowana została 
procedura automatycznego dostrajania, bazująca na metodzie 
Åströma - Hägglunda [7]. Sterowanie obiektami o dużych 
względnych stałych czasowych opóźnienia charakteryzuje się 
niedostatecznym tłumieniem zakłóceń i długim czasem 
regulacji. Próby jego skrócenia skutkują zwiększeniem 
oscylacji. Głównym zadaniem, jakie zostało postawione przed 
projektowanym układem, było uzyskanie znaczącej poprawy 
wszystkich z wymienionych wskaźników jakości.           

Procedura dostrajania układu powinna obejmować 
następujące etapy: 

• określenie modelu P1m, 
• wyznaczenie transmitancji regulatorów śledzenia wartości 

zadanej C1 oraz kompensacji zakłóceń C2, 
• wyznaczenie modelu P2m, 
• dostrojenie predyktora Smitha, 
• obliczenie nastaw regulatora głównego w celu osiągnięcia 
żądanej transmitancji układu zamkniętego, czyli 
oczekiwanego śledzenia zmian wartości zadanej.  

 
4.1. Wyznaczanie modeli 

W układach regulacji z modelem, kluczowym 
zagadnieniem jest zapewnienie odpowiedniej dokładności 
stosowanego modelu. O ile wrażliwość układu IMC na 
odchyłki modelu z uwagi na korekcyjne sprzężenie zwrotne 
nie jest duża, to predyktor Smitha stawia w tym względzie  
bardzo wysokie wymagania. Aby im sprostać, proponowany 
układ sterowania rozbudowany został o blok funkcyjny 
nadzorujący pracę układu regulacji bezpośredniej. Jego 
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zadaniem jest sporządzenie wymaganych modeli oraz 
utrzymanie ich dokładności w trakcie pracy układu. 
W tym celu w układzie przeprowadzone muszą być 
eksperymenty identyfikacyjne mające na celu uzyskanie 
odpowiednich danych pomiarowych. Na potrzeby tego 
układu do wyznaczenia modelu niezbędne jest 
zastosowanie bardziej skomplikowanej procedury niż ma 
to miejsce w układach o jednej pętli sprzężenia 
zwrotnego. Pierwszy test przekaźnikowy przeprowadzany 
jest  w celu identyfikacji całego obiektu i jego celem jest 
wyznaczenie parametrów cyklu granicznego układu 
zamkniętego  bez predyktora, takich jak wzmocnienie 
krytyczne Kkr oraz okres drgań krytycznych 
generowanych w układzie zamkniętym Tkr. Przy ich 
pomocy możliwe będzie wyznaczenie modelu obiektu [8].  
Załóżmy, że obiekt przedstawić można przy pomocy 
transmitancji  

                   
)1)(1(

)(
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gdzie:  k – wzmocnienie  statyczne obiektu  k=k1
.
k2. 

Wzmocnienie to może  być  pomierzone  przy 
zastosowaniu  przekaźnika z szeroką strefą nieczułości.  

uyk st ∆∆= /                                   (8) 

Wyznaczanie takiego  modelu, nazywanego również 
modelem Küpfmüllera, na podstawie testu 
przekaźnikowego opisane zostało w literaturze naukowej 
[9],[10],[11], jednak wymaga ono skomplikowanych 
obliczeń. Dlatego też specjalnie na potrzeby tego układu 
opracowano nowy sposób wyznaczania modelu tej klasy, 
który stanowi modyfikację metody opisanej w [12].  

Zauważmy, że na potrzeby układu kaskadowego 
dokonywana jest dekompozycja procesu regulacji na dwie 
części: szybszą – związaną na ogół z urządzeniem 
wykonawczym, i wolniejszą, którą stanowi zasadniczy 
obiekt. Jeśli pierwsza z tych części objęta zostanie 
wewnętrzną pętlą sprzężenia zwrotnego, to będzie można 
w niej przeprowadzić on-line test przekaźnikowy. W pętli 
wewnętrznej generowane będą oscylacje o stałej 
amplitudzie i częstotliwości, która nie mieści się 
w paśmie przenoszenia części wolniejszej, dzięki czemu 
nie będą się one przenosić dalej przez zewnętrzne 
sprzężenie zwrotne. Pomierzone parametry generowanych 
drgań pozwolą przy pomocy wzorów  Majhi i Athertona 
[13] wyznaczyć  parametry  modelu  P1m(s)  czyli Tm1 i  L1. 
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gdzie:  A – amplituda oscylacji,    
   B – poziom sygnału wyjściowego z przekaźnika,     
   k1 – wzmocnienie statyczne.  

 

Powtórzenie tej operacji względem części wolniejszej jest 
niemożliwe. Jeżeli jednak sięgniemy po wyniki 
pierwszego testu, przeprowadzonego dla całego obiektu 
i rozważymy argument przy częstotliwości krytycznej tj. 
gdy kąt opóźnienia fazowego jest równy –180o, to 
otrzymamy zależność 
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Po jej przekształceniu otrzymamy równość 
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na podstawie której możemy wyznaczyć drugą stałą czasową. 
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gdzie: ϕL = ωkrL – przesunięcie fazowe, jakie wnosi przy  
częstotliwości krytycznej człon opóźniający.  

Przesunięcie fazowe wprowadzane przez człon opóźniający 
może być obliczone w oparciu o znajomość stałej czasowej 
opóźnienia, która mierzona jest podczas próby przekaźnikowej 
pomiędzy zmianą poziomu wyjścia przekaźnika a chwilą 
osiągnięcia przez pochodną wielkości regulowanej y’(t) 
wartości zerowej. Zostało to zobrazowane na rysunku 5. 

 
Rys. 5. Ilustracja  pomiaru czasu opóźnienia 

 
4.2. Wyznaczenie kompensatora czasu opóźnienia 

Kompensator czasu opóźnienia korygujący tor 
pomiarowy, odzwierciedla, podobnie jak ma to miejsce 
w predyktorze Smitha, dynamikę obiektu. Jeżeli  podłączony 
jest przed pętlą wewnętrzną, to po dostrojeniu jej regulatorów 
jego część bez opóźnienia powinna być równa: 

)()()( 21 sPsFsP mm ⋅=                             (13) 

zaś stała czasowa członu modelującego opóźnienie układu Lm 
pozostaje bez zmian.   

 
4.3. Projektowanie  regulatora IMC 

Dobór nastaw regulatora IMC pracującego w pętli 
wewnętrznej odbywa się w dwóch krokach. Transmitancja 
projektowa regulatora Q(s) dobierana jest najpierw bez 
względu na ograniczenia i nieokreśloność modelową, np. tak 
aby spełniony był warunek: 

212
)1(minmin wQPe m

QQ
−=                         (14) 

gdzie:  w  – współczynnik wagi.  

Dla obiektów minimalnofazowych transmitancja ta powinna 
być równa odwrotności transmitancji modelu Modw(s)                                 

Q(s)= Modw(s)                                 (15)  

gdzie:  Modw(s) – transmitancja modelu odwrotnego. 
 
W drugim kroku transmitancja projektowa regulatora 
rozszerzona jest o transmitancję tzw. filtra formującego, który 
sprawi, że Q(s)  będzie transmitancją właściwą.  

)()()( sMsFsQ odw=                           (18) 

gdzie:    F(s) – transmitancja  filtru.                

Jeżeli wymagane jest, aby proces sterowania w układzie 
otwartym był aperiodyczny, to transmitancja tego filtru może 
być równa                    
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n

f sT
sF

)1(
1

)(
+

=                             (19) 

gdzie: n –liczba całkowita, będąca różnicą między rzędem     
                mianownika i licznika modelu, 
          Tf  –stała czasowa filtru, 
         B- –wielomian o biegunach w lewej półpłaszczyźnie. 

Jak wynika z zależności (18),(27) transmitancja układu 
otwartego w przypadku zastosowania idealnego  modelu 
odwrotnego pokrywać się będzie z przyjętą transmitancją  
filtru. Załóżmy, że transmitancję modelu przedstawimy 
w postaci, w której z1…zk  oznacza zera w lewej 
a zk+1…zm  zera w prawej półpłaszczyźnie 
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n

mk
m e
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sP 1

)(...)()(
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)(
21

21 −

−⋅⋅−⋅−
−⋅⋅−⋅⋅−⋅−=           (16) 

Zależność (16) w uproszczeniu można zapisać następująco 
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m e
sB

sZsZ
sP 1
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)()(

)( −

−

+− ⋅=                           (17) 

gdzie: Z+, Z- – wielomiany  licznika  zawierające  zera    
           odpowiednio w prawej i lewej  półpłaszczyźnie 

Dla obiektów nieminimalnofazowych, na przykład 
z zerem w prawej półpłaszczyźnie, bezpośrednie 
odwrócenie transmitancji obiektu na potrzeby syntezy 
regulatora prowadziłoby do niestabilności układu. 
W takim przypadku model odwrotny może być 
uproszczony do następującej postaci 

 

01 )()(
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4.4. Regulatory pętli wewnętrznej  
Transmitancje regulatorów śledzenia wartości 

zadanej i kompensowania wpływu zakłóceń wyznaczamy 
na podstawie następujących zależności: 

)()()( 111 sMsFsC odw⋅=                           (21) 

)()()( 122 sMsFsC odw⋅=                           (22) 

Oczywiście transmitancje obu filtrów F1(s) oraz F2(s) 
mogą się różnić od siebie. Załóżmy, że transmitancje 
modeli obu części obiektu będą równe  

)1/()( 111
1 sTeksP
sL

m += −                      (23) 
)1/()( 222

1 sTeksP
sL

m += −                         (24)   

Transmitancja   modelu    odwrotnego    części   pierwszej 
przyjmie postać  

111 /)1()( ksTsM odw +≈                    (25) 

Podstawienie jej jak i zależności (19) do (21),(22) 
pozwoli na wyznaczenie transmitancji regulatorów C1, C2  

                  
)1(

1
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1

1

sTk

sT
sC

fn

n +
+=           n=1,2                (26) 

gdzie:   Tf1  – stała   czasowa  filtra   regulatora    śledzenia   
                     wartości zadanej C1,  

    Tf2  – stała czasowa filtra regulatora  do  tłumienia        
             wpływu zakłóceń C2 . 
 

 
 

4.5. Kompensator czasu opóźnienia 
Predyktor zaprezentowany przez Smitha miał postać 

członu inercyjnego pierwszego rzędu. W proponowanym 
układzie kompensator czasu opóźnienia może bazować na 
modelu II-ego rzędu, który po zamknięciu pętli wewnętrznej 
powinien lepiej odzwierciedlać dynamikę obiektu. Jeżeli 
założymy, że w układzie IMC model idealnie oddaje własności  
obiektu, czyli P1m(s)=P1(s) to uwzględniając (18) otrzymamy 
po przekształceniu (6) transmitancję pętli wewnętrznej 
Gpw(s)=F1(s). Wówczas część minimalnofazowa kompensatora 
będzie równa 

 Gk(s)=F1(s).
P2m(s)                            (27) 

Wartość stałej czasowej opóźnienia kompensatora Lm  ustalana 
jest na drodze pomiarowej (rys. 5).  

 4.6.  Sformułowanie  transmitancji układu zamkniętego 
Załóżmy, że żądana transmitancja układu zamkniętego  

ma postać  
                           )1/()( sTesG c

Ls

ref += −                       (28) 

gdzie: Tc –  wypadkowa stała czasowa, 
  L=L1+L2  sumaryczny czas opóźnienia.  

Oczekiwaną stałą czasową Tc można oszacować na podstawie 
wymagań dotyczących czasu regulacji lub czasu narastania. 
Jeżeli model nie będzie wystarczająco dokładny, to 
wyznaczona w przedstawiony poniżej sposób stała czasowa 
inercji układu może okazać się zbyt mała do osiągnięcia 
w układzie rzeczywistym.   Oznaczmy wymaganą stałą 
czasową układu zamkniętego, która zapewni  dopuszczalny 
czas regulacji tr jako Tcr, a akceptowalny czas narastania tn 
jako Tcn. Dla założonej postaci transmitancji układu 
zamkniętego wielkości te obliczyć można z poniższych 
zależności:         

    Tcn=Tc/(ln 0,9-ln 0,1)          Tcr=(L-tr)/ln∆                (29) 

gdzie:   ∆ – szerokość zakresu tolerancji. 

Wówczas  do  określenia  stałej  czasowej inercji  
transmitancji Gref(s)   przyjmujemy  wartość, która  spełniać 
będzie  warunek 

                            },min{ cncrc TTT ≤                              (30) 

Przy     doborze    żądanej    stałej    czasowej    inercji   
układu, priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej odporności 
układu na zmiany jego parametrów. Większa niedokładność 
modelowa wymagać może przyjęcia większej wartości 
parametru Tc. 

4.7. Dostrojenie regulatora  pętli zewnętrznej 
Jeżeli ograniczymy typ regulatora głównego do 

regulatora typu PI/PID, to przyjęty model obu części obiektu 
może być również co najwyżej  drugiego rzędu. Jeżeli 
wymagania dotyczące celu sterowania mają postać 
parametrycznych wskaźników jakości takich jak czas regulacji, 
maksymalne przeregulowanie, dopuszczalny uchyb w stanie 
ustalonym, to mogą one zostać ujęte przy sformułowaniu  
żądanej transmitancji układu zamkniętego Gref(s). Wówczas 
w celu wyznaczenia wymaganych  nastaw regulatora posłużyć 
się można metodą syntezy bezpośredniej.   
Porównajmy żądaną transmitancję układu zamkniętego 
z wypadkową transmitancją proponowanego układu  
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Po przekształceniu (31) otrzymamy, że transmitancja 
regulatora głównego powinna być równa 
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Po podstawieniu  zależności (25),(26) otrzymamy 
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Jeżeli regulator ten będzie miał strukturę szeregowo-
równoległą PID, a jego transmitancja będzie równa 

sTsTTsTKsG idiiPPID /)1()( 2++=                    (34) 

to po podstawieniu (28) do (32) i założeniu  Gpw(s)= F1(s) 
otrzymamy, że stawiane wymagania zostaną spełnione, 
gdy wzmocnienie członu proporcjonalnego Kp, stała 
całkowania Ti i stała różniczkowania Td będą równe 
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5. WYNIKI SYMULACJI  
 

Dla zobrazowania działania proponowanego układu 
przeprowadzone zostały badania symulacyjne przy 
wykorzystaniu środowiska Matlab/Simulink. 

Przykład  

Obiekt regulacji składa się z dwóch, dających się 
wyodrębnić, członów  połączonych szeregowo. Ich 
transmitancje są odpowiednio równe:  
   )21/(2)( 4,0

1 sesP s += −          )121/(5,1)( 15
2 sesP s += −            

Opóźnienie względne tego obiektu jest większe od 
jedności. W związku z tym nastawy regulatora 
klasycznego PI dobrane zostały metodą Abbasa [15], 
która dla przyjętego modelu I-ego rzędu zapewnia, 
z pewnym przybliżeniem, ograniczenie maksymalnego 
przeregulowania do przyjętej wartości χmax, przy 
zapewnieniu minimum czasu regulacji. Nastawy 
regulatora PI  wyznaczamy w oparciu o  zależności 
 

K

K
K o

p =              2/oi TTT +=                     (36)                

gdzie:   K, T, To  – parametry modelu,  
            Ko – wzmocnienie układu otwartego.  
 

Do wyznaczenia modelu I-ego rzędu wykorzystano 
pomiary z pierwszego testu przekaźnikowego, który 
przeprowadzony został w układzie z jedną pętlą 
sprzężenia zwrotnego, przy poziomie wyjścia 
z przekaźnika B=0,3. Podczas tego testu wygenerowane 
zostały drgania o amplitudzie A=0,65 oraz o okresie Tosc 
równym 49,9 s. Pomierzono wzmocnienie statyczne 
k=2,99. Parametry modelu wyznaczono na podstawie 
wzorów (8,9) k=3, Tm1=13,4 s oraz L1=17,11 s. Następnie 
obliczono nastawy regulatora dla χmax = 0,02 oraz 
wyznaczonego na podstawie modelu I-ego rzędu 
opóźnienia względnego R=To/T=1,28. Są one równe: 
Kp=0,21 oraz Ti= 22 s. Reakcja, na skokową zmianę 
wartości zadanej oraz zakłócenia, klasycznego układu 
regulacji oraz układu z predyktorem Smitha 
o parametrach wyznaczonego modelu I-ego rzędu,  
przedstawiona została na rysunku 6. Po dodaniu 
predykatora Smitha, nastawy regulatora w związku 
z założeniem, że opóźnienie  w  torze  pomiarowym 

zostało wyeliminowane,  musiały być uaktualnione. Nowe 
nastawy regulatora PI wyznaczono w oparciu o metodę 
syntezy bezpośredniej dla założonej postaci transmitancji 
układu zamkniętego (28). Wymagania postawione przed 
proponowanym w pracy układem regulacji, określone zostały 
na podstawie znanego (rys.6) przebiegu wielkości regulowanej  
przy dopuszczalnym czasie regulacji  tr<45 s 
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Rys. 6. Przebiegi wielkości regulowanej w układzie klasycznym oraz 

w układzie z predyktorem Smitha 

oraz czasie narastania mniejszym od 20 sekund przy 
zapewnieniu efektywnego tłumienia zakłóceń.  

 Stosownie do (30) wyznaczono stałą czasową żądanej 
transmitancji układu zamkniętego  Tc <min {Tcn =9,1 s, 
Tcr=7,6 s} przyjmując Tc=7 s. Nowe nastawy regulatora 
obliczono na podstawie zależności: Kp=T/KTc, Ti=T. Wyniosły 
one odpowiednio Kp=0,64, Ti=13,4 s. Reakcja układu 
z predyktorem Smitha o parametrach wyznaczonego modelu 
I -ego rzędu została przedstawiona na rysunku 5.   

Drugi test przekaźnikowy przeprowadzony został po 
zamknięciu pętli wewnętrznej. Pomiar wzmocnienia 
statycznego pozwolił wyznaczyć jego wartość k1=1,99. Okres 
i amplituda drgań wyniosły odpowiednio: Tu =1,46 s, 
A=0,1078. Uzyskane dane pomiarowe umożliwiły 
wyznaczenie wzmocnienia krytycznego pętli wewnętrznej oraz 
parametrów modelu inercyjnego pierwszego rzędu. Po 
obliczeniu wartości parametrów T1=1,99 s, L1=0,39 s 
wyznaczono model inercyjny pierwszego rzędu   

)99,11/(99,1)( 39,0
1 sesP s

m += −                   (37)           

a następnie po przyjęciu wartości stałych czasowych filtrów 
regulatora IMC Tf1=0,4 s oraz Tf2=0,4 s wyznaczone zostały 
transmitancje obu regulatorów 
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Wówczas nastawy regulatora głównego PID po przyjęciu stałej 
czasowej żądanej transmitancji układu zamkniętego Tc=7 s 
przybiorą następujące wartości: Kp=1,05, Ti=11,1 s, Td=0,38 s.  
Przyjęto, że część minimalnofazowa kompensatora czasu 
opóźnienia ma postać 

)7,101)(4,01/((5,1)( sssGk ++=                  (39) 
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Rys. 7.  Przebieg wielkości regulowanej w proponowanym układzie 

dla dwóch różnych  nastaw regulatora C2  
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Przebieg wielkości regulowanej w proponowanym 
układzie regulacji ukazuje rys. 7. Wszystkie oczekiwania 
odnośnie poprawy tłumienia wpływu zakłóceń, jak i te 
dotyczące parametrycznych wskaźników jakości, zostały 
spełnione.  

Rysunek 8 przedstawia przebieg wielkości 
regulowanej w przypadku, gdy parametry kompensatora 
czasu opóźnienia obarczone zostały określonym błędem. 
Odchyłki te zostały również uwzględnione przy 
wyznaczeniu nastaw regulatora PID, które w tym 
przypadku były równe   

               Kp=1,28        Ti=14,8 s,      Td=0,38 s             (40) 
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Rys. 8.  Przebieg wielkości regulowanej w proponowanym 
układzie  przy odchyłkach parametrów kompensatora czasu 

opóźnienia  ∆L=-20%,  ∆Tm =20%, ∆k=10% 

6. PODSUMOWANIE 
 

Przedstawiona w  pracy koncepcja układu regulacji 
do sterowania obiektem o dużym opóźnieniu  bazuje na 
wykorzystaniu struktury układu kaskadowego  wraz z 
kompensatorem czasu opóźnienia. W miejsce pętli 
wewnętrznej został użyty układ z regulatorem IMC 
o dwóch stopniach swobody umożliwiającym 
odsprzężenie strojenia układu w torze śledzenia wartości 
zadanej od toru kompensacji wpływu zakłóceń. Dzięki 
zastosowaniu bloku sterowania nadrzędnego 
nadzorującego przeprowadzenie procesu identyfikacji 
metodą przekaźnikową Åströma-Hägglunda możliwe jest 
na podstawie jej wyników dostrojenie regulatorów oraz 
kompensatora czasu opóźnienia. Umożliwia to uzyskanie 
satysfakcjonującej relacji między jakością sterowania 
a odpornością układu. Uzyskane wyniki symulacji 
potwierdzają, że przedstawiony powyżej układ sterowania 

obiektami o dużych opóźnieniach względnych jest w stanie nie 
tylko zmniejszyć negatywny wpływ opóźnień transportowych 
w torze śledzenia wartości zadanej, ale też skutecznie 
redukować oddziaływanie zakłóceń na wielkość regulowaną.  
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2 DOF CONTROL SYSTEM DIRECTED FOR PROCESSES WITH LONG DEAD-TIME 
 

The paper presents a concept of a control system of time-delayed processes. It is based on the use of a dead-time 
compensator. For better disturbance rejection capability the control system is extended to cascade structure. This role plays 
a controller with internal model that is designed as two dimensions of freedom (2 DOF) system. Thanks to them the controller 
can be tuned  independently. This makes it possible  to get better ability to compensate the influence of disturbances. With the 
introduction to the control system \a model of the plant, that can be identified on-line using the relay-method, the system 
adopts to the time-varying conditions. For  estimation of  second order plus dead time (SOPDT) model of both parts of the 
plant a new method  of identification is developed. To set the parameters of the master controller a method of direct synthesis 
is used. This allowed  to achieve all  control performance requirements that are formulated in form of reference transfer 
function. 
 

Key-words: dead time compensators, cascade control, IMC,  two-degree-of-freedom  2 DOF control system.
 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 57 

XXVII Seminarium 

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2017 

Oddział Gdański PTETiS 

 

 

 

NOWOCZESNY SYSTEM STEROWANIA UKŁADEM SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA 

REZERWY ZASILANIA 

 

 

Ireneusz MOSOŃ1
, Kamil BABIŃSKI

2 

 

1. Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki  

tel.: 58 347 1485        e-mail: ireneusz.moson@pg.edu.pl                           

2. IP Prosjekter AS, Bergen 

tel.: 79 679 8023        e-mail: kamil.babinski91@gmail.com                           

 
Streszczenie: W artykule, dla przykładu układu samoczynnego 

załączania rezerwy (SZR) zasilania o zadanej strukturze i diagramie 

łączeń, przedstawiono nowoczesny system sterowania tym układem 

SZR. Omówiono algorytm i program sterowania oraz wizualizację 

działania układu. Program sterowania i wizualizację opracowano w 

oprogramowaniu narzędziowym easy Soft CoDeSys ver.2.3.5.8. 

Przejrzystą strukturę programu sterowania osiągnięto dzięki 

opracowaniu i zastosowaniu bloków funkcyjnych użytkownika. 

Wykorzystano jedną z zalet zastosowanego oprogramowania 

narzędziowego pozwalającą na uruchomienie i przeprowadzenie 

testów opracowanego oprogramowania i wizualizacji na sterowniku 

wirtualnym. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu systemu 

sterowania uzyskuje się dodatkową informację diagnostyczną i 

statystyczną dotyczącą działania układu SZR. Może być ona 

dostępna dla użytkownika np. przez panel operatorski lub przesłana 

do systemu nadrzędnego, np. BMS (ang. Building Management 

System). Opisane rozwiązanie oraz utworzone bloki funkcyjne 

użytkownika mogą być także wykorzystane w systemach 

sterowania układami SZR o innych konfiguracjach zasilania. 

 
Słowa kluczowe: układ SZR, program sterowania, wizualizacja. 

 

1.  CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANEGO 

UKŁADU SZR 
 

1.1. Układy SZR i cel ich stosowania  

Jednym z najważniejszych zadań przy przesyle energii 

elektrycznej jest zapewnienie odbiorcom energii elektrycznej 

ciągłości zasilania. Ciągłość zasilania i jakość energii 

elektrycznej wpływają na jakość zasilania. Zapewnienie 

ciągłości zasilania w sieciach niskiego napięcia jest możliwe 

dzięki stosowaniu automatycznych urządzeń przełączających 

(ATSE – ang. Automatic Transfer Switching Equipment). W 

automatycznych urządzeniach przełączających najczęściej 

realizowaną funkcją jest samoczynne załączanie rezerwy 

zasilania i wówczas takie automatyczne urządzenie 

przełączające jest nazywane układem samoczynnego 

załączania rezerwy (SZR) [1]. 

Dla typowych konfiguracji układów zasilania można 

zastosować gotowe, oferowane przez różne firmy, układy 

automatyki SZR. W przypadku, gdy struktura układu 

zasilania jest rozbudowana lub nietypowa, systemy 

sterowania układów SZR projektuje się i wykonuje 

indywidualnie dla konkretnej struktury układu. W realizacji 

systemów sterowania takich nietypowych układów SZR 

wykorzystuje się sterowniki programowalne. 

 

 

1.2. Struktura oraz tabela łączeń układu SZR 

Schemat analizowanego układu SZR z rezerwą ukrytą 

przedstawiono na rysunku 1. W przedstawionym układzie 

źródłami zasilania są trzy transformatory (T1, T2, T3) o 

jednakowej mocy. Transformatory zasilają cztery szyny 

odbiorów. Zgodnie z założeniem transformatory nie mogą 

pracować równolegle, więc każda z szyn odbiorów może być 

zasilona tylko z jednego transformatora. System sterowania 

układem SZR steruje sześcioma wyłącznikami, z których 

trzy są wyłącznikami głównymi (Q1, Q3 i Q6), a trzy 

wyłącznikami sprzęgłowymi (Q2, Q4 i Q5). Sterowanie 

wyłącznikami może odbywać się w trybie sterowania 

automatycznego lub trybie sterowania ręcznego. 

 

 
 

Rys. 1. Struktura analizowanego układu SZR 

 

W trybie sterowania automatycznego sterowanie 

wyłącznikami jest realizowane zgodnie z tabelą łączeń 

przedstawioną w tablicy 1. W tabeli łączeń „1” oznacza 

obecność prawidłowego napięcia z transformatora lub stan 

załączenia wyłącznika, a „0” przeciwnie – brak napięcia z 

transformatora lub wyłącznik wyłączony. Z tabeli wynika, że 

odbiorami o najwyższym priorytecie zasilania są odbiory 3, 

gdyż są one zasilane przy każdej sekwencji zasilania (z 

wyjątkiem sekwencji VIII, gdy nie ma napięcia z żadnego 

transformatora). Realizowane jest to poprzez wyłączniki 

sprzęgłowe Q4 i Q5. 
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W trybie sterowania ręcznego dopuszczalna jest 

realizacja wszystkich sekwencji zasilania wynikających z 

tabeli łączeń dla sterowania automatycznego oraz 

wszystkich innych, które nie doprowadzą do zasilenia jednej 

szyny odbiorów z dwóch transformatorów. 

 
Tablica 1. Tabela łączeń analizowanego układu SZR 

 
Sekwencja I II III IV V VI VII VIII 

T1 1 0 1 1 0 0 1 0 

T2 1 1 0 1 0 1 0 0 

T
ra

n
s
fo

r-
m

a
to

r 

T3 1 1 1 0 1 0 0 0 

Q1 1 0 1 1 0 0 1 0 

Q2 0 1 1 0 0 0 1 0 

Q3 1 1 0 1 0 1 0 0 

Q4 0 0 0 1 0 1 1 0 

Q5 1 1 1 0 1 1 0 0 

W
y
łą

c
z
n

ik
 

Q6 1 1 1 0 1 0 0 0 

 

1.3. System i algorytm sterowania układu SZR 
We współczesnych systemach sterowania różnymi 

obiektami dąży się do tego, aby system sterowania nie tylko 

prawidłowo realizował swoje funkcje, ale również dostarczał 

użytkownikom dodatkowe informacje – najczęściej 

diagnostyczne, ale i inne np. statystyczne. W odniesieniu do 

systemów sterowania układami SZR jest to związane z 

zastosowaniem do budowy takiego systemu sterownika 

programowalnego oraz szerokim wykorzystaniem 

przemysłowych sieci komunikacyjnych. Taki nowoczesny 

system sterowania układem SZR został zaproponowany i 

opisany w pracy [2]. W układzie SZR założono 

wykorzystanie wyłączników typu NZM z wyzwalaczami 

elektronicznymi [3] wyposażonych w moduły DMI (ang. 

Data Management Interface). W systemie sterowania, 

zamiast przekaźników kontroli faz (PKF), założono 

wykorzystanie analizatorów parametrów sieci (APS) np. 

SENTRON PAC4200 [4]. Dzięki zastosowaniu analizatorów 

parametrów sieci dostępna jest nie tylko informacja o 

obecności prawidłowego napięcia zasilania, ale również o 

wszystkich istotnych parametrach zasilania, a dzięki 

zastosowaniu modułów DMI dostępne są dane 

diagnostyczne i parametry pracy wyłączników, a także 

możliwa jest parametryzacja i sterowanie wyłączników. 

Pomimo takiej możliwości w systemie sterowania nie 

zdecydowano się na sterowanie wyłącznikami z 

wykorzystaniem modułów DMI. Sterowanie wyłącznikami 

realizowane jest poprzez wyjścia binarne (cyfrowe) 

sterownika programowalnego a odczyt stanów wyłączników 

poprzez sygnały ze styków pomocniczych wyłączników 

podane na wejścia binarne (cyfrowe) sterownika 

programowalnego. Sterownik programowalny cyklicznie 

wykonuje program sterowania realizując algorytm 

sterowania, którego najistotniejsze elementy przedstawiono 

na rysunku 2. 

 

1.4. Struktura komunikacji szeregowej w systemie 

sterowania układu SZR 

Strukturę komunikacji szeregowej w zaprojektowanym 

systemie sterowania analizowanego układu SZR 

przedstawiono na rysunku 3. Najistotniejszymi elementami 

w tej strukturze jest sterownik programowalny z modułem 

komunikacyjnym Profibus-DP master oraz trzy analizatory 

parametrów sieci (Sentron PAC4200) z modułami 

komunikacyjnymi Profibus-DP slave i sześć modułów DMI 

(podłączonych do wyłączników NZM) z modułami 

komunikacyjnymi Profibus-DP slave. Wymienione elementy  

są niezbędne do realizacji sterowania układem SZR i 

odczytu danych z wyłączników. 

 

 
 

Rys. 2. Algorytm sterowania układu SZR 

 

W strukturze komunikacji uwzględniono dodatkowo 

możliwość podłączenia graficznego panelu operatorskiego 

(np. serii XVS400 [5]) oraz komputera z systemem BMS. 

Do realizacji komunikacji bezprzewodowej sterownika 

programowalnego z panelem operatorskim i komputerem z 

wykorzystaniem sieci Profinet ver.2 zastosowano dwa 

routery przemysłowe. Przewidziany do montażu na drzwiach 

rozdzielnicy graficzny panel operatorski służy do 

sygnalizacji miejscowej i do sterowania układem SZR. 

 

 
 

Rys. 3. Struktura komunikacji szeregowej w systemie sterowania 

 

2.  PROGRAM STEROWANIA I WIZUALIZACJA 

 

2.1. Język oprogramowania 

Program sterowania układem SZR został napisany w 

języku drabinkowym (LD – ang. Ladder Diagram) w 

oprogramowaniu easy Soft CoDeSys ver.2.3.5.8 [6]. Język 

drabinkowy jest jednym z najczęściej używanych języków 

do pisania programów na sterowniki programowalne, 

szczególnie wówczas, gdy większość lub dużą część 

zmiennych stanowią zmienne binarne, a realizacja 

algorytmów sterowania wymaga analizy dużej liczby – 

czasami bardzo rozbudowanych – warunków logicznych. 

Taka sytuacja ma miejsce w przypadku algorytmu i 

programu sterowania analizowanego i opisanego układu 

SZR. Oprócz funkcji logicznych przy pisaniu programu 
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sterowania wykorzystano także wybrane bloki funkcyjne z 

dwóch dołączonych do oprogramowania narzędziowego 

bibliotek: Standard.lib i Util.lib oraz dwa utworzone na 

potrzeby tego programu sterowania bloki funkcyjne 

użytkownika (BFU). 

 

2.2. Bloki funkcyjne użytkownika 

Stworzone zostały dwa bloki funkcyjne użytkownika: 

NAPIECIE i WYLACZNIK. Pierwszy z nich odpowiada za 

analizę sygnałów z analizatora parametrów sieci oraz 

wystawienie sygnałów określających, czy zasilanie z danego 

źródła jest poprawne. Drugi blok funkcyjny użytkownika ma 

za zadanie analizę sygnałów z wyłącznika oraz wystawianie 

sygnałów sterowania wyłącznikami. 

Widok bloku funkcyjnego użytkownika NAPIECIE 

został przedstawiony na rysunku 4. Blok ten posiada 8 wejść 

(EN – wejście sterujące (ENABLE) wykonywaniem BFU; 

nastawa_czasowa_zal i nastawa_czasowa_wyl – zmienne 

określające, po jakim czasie odpowiednio pojawienie się i 

zanik napięcia są traktowane jako trwała zmiana a nie 

zakłócenie; L1, L2 i L3 – wartości napięć poszczególnych 

faz; w_lewo i w_prawo – zmienne do symulacji zmiany 

kolejności faz) i 9 wyjść (zasilanie_ok – zasilanie poprawne: 

iloczyn logiczny zmiennych napiecie_ok i kolejnosc_faz_ok; 

napiecie_ok – napięcie poprawne; kolejność_faz_ok – 

kolejność faz poprawna; roznicaL1_L2, roznicaL1_L3 i 

roznicaL2_L3 – różnica napięć pomiędzy poszczególnymi 

fazami; kolejnosc1, kolejnosc2 i kolejnosc3 – zmienne do 

symulacji, do wyświetlania w aktualnej kolejności faz napięć 

faz L1, L2, L3 odpowiednio). 

 

 
 

Rys. 4. Widok bloku funkcyjnego użytkownika NAPIECIE 

 

Widok bloku funkcyjnego użytkownika WYLACZNIK 

został przedstawiony na rysunku 5. Blok ten posiada 10 

wejść (EN – wejście sterujące wykonywaniem BFU; 

zamknij_wylacznik – warunek na załączenie wyłącznika; 

otworz_wylacznik – warunek na wyłączenie wyłącznika; 

styki_glowne – stan wyłącznika: TRUE – wyłącznik 

załączony; wyzwolony_wylacznik – stan TRUE gdy 

wyzwolony; nastawa_czasu_impulsu – czas trwania impulsu 

załączenia/wyłączenia; czas_sprawdzenia_wylacznika – czas 

po którym następuje sprawdzenie wykonania przełączenia; 

PRACA_RECZNA – tryb sterowania ręcznego; 

Nowy_wylacznik – kasowanie liczby przełączeń; 

przycisk_RESET – pozwolenie na przełączenia po 

wyzwoleniu)  i 6 wyjść (ZAMKNIJ – impuls na załączenie; 

OTWORZ – impuls na wyłączenie; AWARIA – 

niewykonanie przełączenia; Wyzwolenie – wyłącznik 

wyzwolony; Przelaczanie – trwa przełączanie; 

trwalosc_laczeniowa – liczba dokonanych przełączeń). 

 

2.3. Program sterowania 

W celu realizacji algorytmu sterowania i osiągnięcia 

uporządkowanej i czytelnej struktury oprogramowania [7] 

utworzono trzy jednostki organizacyjne oprogramowania: 

program główny i dwa opisane BFU [2]. Program główny 

składa się z 241 drabinek, blok funkcyjny NAPIECIE z 35 

drabinek (trzy ukonkretnienia tego BFU) a blok 

WYLACZNIK z 25 drabinek (6 ukonkretnień tego BFU). 

 

 
 

Rys. 5. Widok bloku funkcyjnego użytkownika WYLACZNIK 

 

Do sterowania w trybie sterowania automatycznego 

utworzono warunki logiczne na załączenie i wyłączenie 

każdego z wyłączników zgodnie z tablicą 1, przy czym 

warunki na wyłączenie uzależniono tylko od sekwencji 

zasilania, a na załączenie od sekwencji zasilania i stanu 

załączenia/wyłączenia (lub wyzwolenia) pozostałych 

wyłączników. Do sterowania w trybie sterowania ręcznego 

opracowano warunki logiczne pozwalające na załączenie 

dowolnej sekwencji zasilania (nie tylko tych z tablicy 1) ale 

takiej, dla której żadna z szyn odbiorów nie jest zasilana z 

więcej niż jednego transformatora. Wyłączenie wyłącznika 

w trybie sterowania ręcznego jest zawsze możliwe. 

Nadrzędnym warunkiem realizacji załączeń/wyłączeń 

wyłączników (w obu trybach) jest nie wciśnięty przycisk 

bezpieczeństwa. 

Zgodnie z założeniem opracowany program 

uruchomiono na sterowniku wirtualnym. Przeprowadzono 

testy poprawności działania programu sterowania i 

wizualizacji w warunkach poprawnej pracy w trybie 

sterowania automatycznego i ręcznego (łącznie z testami 

funkcji przycisku bezpieczeństwa i przycisku RESET) oraz 

w przypadkach wystąpienia awarii. W związku z 

powyższym część programu sterowania odnosi się do 

symulacji i byłaby zbędna w programie sterowania 

rzeczywistym układem SZR. 

 

2.4. Struktura i ekrany wizualizacji  

Głównym ekranem w wizualizacji jest podgląd na 

układ SZR, na którym wyświetlane są aktualne położenia 

wyłączników oraz stan sieci zasilających – rysunek 6. 

 

 
 

Rys. 6. Główna zakładka wizualizacji – „Podgląd” 

 

W wizualizacji jest osiem zakładek dostępnych na 

bieżąco, które pozwalają na wyświetlenie najważniejszych 

parametrów systemu. Stworzono również szesnaście 

zakładek pomocniczych, które uaktywniają się jedynie po 
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przejściu w określoną opcję lub element dostępny w 

wizualizacji. Najważniejsze parametry systemu, np. czasy 

trwania impulsów na załączenie i wyłączenie wyłącznika 

oraz zwłoka załączenia i wyłączenia wyłącznika, zostały 

zabezpieczone hasłem w celu uniknięcia zmiany ich wartości 

przez osoby nieupoważnione. 

Na ekranie głównym wyświetlane są komunikaty 

alarmowe podczas wystąpienia sytuacji awaryjnej lub 

przejścia w tryb sterowania ręcznego. W komunikatach 

zawarta jest dodatkowa informacja o krokach, które w danej 

sytuacji powinien podjąć użytkownik. Na rysunku 7 

przedstawione jest zachowanie systemu sterowania, gdy 

aktywny (wciśnięty) jest przycisk bezpieczeństwa 

(wyłączniki będące pod napięciem zostają wyzwolone).  

 

 
 

Rys.7. Główna zakładka po wciśnięciu przycisku bezpieczeństwa 

 

W wizualizacji uwzględniono również ekran (zakładkę) 

z widokiem panelu sterowania ręcznego i sygnalizacji. 

Został on przedstawiony na rysunku 8, a pozwala zarówno 

na podgląd, jak i sterowanie. 

 

 
 

Rys.8. Panel sterowania ręcznego układu SZR 

 

Opracowana wizualizacja jest łatwa w użyciu ze 

względu na analogiczne poruszanie się w dostępnych 

opcjach i parametrach w systemie. Każda z zakładek może 

być wyświetlona na oddzielnym ekranie. 

Utworzone BFU oraz zakładki wizualizacji zostały 

zapisane jako typ external library z rozszerzeniem .lib i są 

dostępne w zewnętrznej bibliotece, z której można 

skorzystać przy pisaniu programów sterowania innymi 

układami SZR. 

 

3. WNIOSKI KOŃCOWE 

  

Przedstawiony nowoczesny system sterowania układem 

SZR pozwala nie tylko na realizację sterowania, ale także na 

zbieranie i przesyłanie do innych systemów (np. BMS) 

istotnych informacji dotyczących układu SZR i jego pracy 

(np. parametrów zasilania z APS-ów, parametrów pracy 

wyłączników z modułów DMI, liczby łączeń wyłączników). 

Przeprowadzone na sterowniku wirtualnym testy 

opracowanego oprogramowania i wizualizacji potwierdziły 

poprawność ich działania. Dzięki temu utworzone elementy 

biblioteki zewnętrznej pozwalają na zastosowanie ich przy 

tworzeniu oprogramowania systemów sterowania układami 

SZR także o innych niż przedstawiona strukturach. 
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MODERN CONTROL SYSTEM OF THE POWER SUPPLY AUTOMATIC TRANSFER 

SWITCHING SYSTEM 
 

In the paper, for the example of the power supply automatic transfer switching (ATS) system with the given structure 

and the given switching diagram, a modern control system of this ATS system is presented. The algorithm, the control 

program and the visualization of the system operation are presented. The control program and the visualisation have been 

developed using the programming software easy Soft CoDeSys ver.2.3.5.8. Clear structure of the control program have been 

achieved due to the fact that user function blocks have been created and used in the program. One of the advantages of the 

used programming software is the possibility of debugging and testing of the control program and the visualization on a 

virtual programmable controller. Due to the proposed solution of the control system additional diagnostic and statistic 

information concerning the operation of the ATS system is available. This information can be accessible for a user on an 

operator panel or can be sent to other systems, for example BMS (Building Management System). The presented idea and 

structure of the control system and the developed user function blocks can be also used in control systems of ATS systems 

with other configurations of supply sources and switching equipment than the one presented in this paper. 

 

Keywords: ATS system, control program, visualization. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z 

zakresu symulacji kanałów radiokomunikacyjnych, tj. matematycz-

ne modele propagacyjne, statystyczny opis szybkich zaników i 

powolnych fluktuacji. W artykule omówiono kanał wielodrogowy, 

mobilny Rayleigha oraz Wattersona. Jako narzędzie symulacyjne 

wybrano pakiet Vissim. 

 

Słowa kluczowe: kanał radiokomunikacyjny, modele, tłumienie 

propagacyjne, zaniki szybkie, powolne fluktuacje. 

 

1. WSTĘP 
 

Propagacja fal radiowych w bezprzewodowym kanale 

jest złożonym zjawiskiem, zależy między innymi od wielo-

drogowości, odbić sygnałów od różnych przeszkód oraz 

dyfrakcji. Opis zjawisk zachodzących w czasie transmisji w 

kanale propagacyjnym wymaga zastosowania zaawansowa-

nych narzędzi matematycznych, przy czym dobre wyniki 

uzyskuje się dzięki zastosowaniu metod probabilistycznych. 

W ruchomej radiokomunikacji lądowej (RRL) ważną 
rolę odgrywają zakłócenia radioelektryczne. Szczególnie 

duży wpływ na jakość transmisji mają addytywne zakłócenia 

techniczne, których źródłem są urządzenia generujące ener-

gię fal radiowych, urządzenia elektroenergetyczne, naukowe, 

medyczne, technologiczne, które jedynie wytwarzają energię 
oraz maszyny i urządzenia celowo wytwarzające energię [1]. 

Istotnym zagadnieniem w analizie systemów radiokomuni-

kacyjnych jest także tzw. tło zakłóceń technicznych. W tere-

nie uprzemysłowionym i zurbanizowanym występują nieza-

leżne impulsy, które są wytwarzane przez urządzenia, sieci 

elektroenergetyczne oraz pojazdy. Impulsy te nakładają się 
w wyniku czego powstają losowo zmienne przebiegi ciągłe – 

tzw. powolne fluktuacje, czyli występują zaniki wolno-

zmienne. Dla odbioru wielodrogowego fluktuacje powolne 

występują jednocześnie ze zmianami szybkimi (zanikami 

szybkimi). Do opisu zmian sygnału nadanego często stosuje 

się np. rozkłady prawdopodobieństwa obwiedni, rozkłady 

widma. 

Wzrost zapotrzebowania na usługi transmisji danych, 

na dostęp do informacji, konieczność przekazywania coraz 

większej ilości informacji, rozwój technik komputerowych i 

środowisk programistycznych spowodował konieczność 
poszukiwania nowych metod transmisji danych, umożliwia-

jących zwiększenie przepływności i jakości systemów trans-

misyjnych oraz ich rozbudowę. Zagadnienia symulacji kom-

puterowej kanałów radiowych o określonych charakterysty-

kach czasowych i częstotliwościowych odgrywają coraz 

większą rolę. 
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z za-

kresu symulacji kanałów radiokomunikacyjnych, tj. matema-

tyczne modele propagacyjne, statystyczny opis szybkich 

zaników i powolnych fluktuacji. Problematyka ta jest istotna 

nie tylko podczas projektowania nowych systemów w 

ośrodkach badawczych i projektowych. Jest ona także oma-

wiana na zajęciach wykładowych, laboratoryjnych oraz 

projektowych z radiokomunikacji i cyfrowego przetwarzania 

i przesyłania sygnałów. Jako narzędzie symulacyjne wybra-

no pakiet Vissim. 

 

2. TŁUMIENIE PROPAGACYJNE FALI RADIOWEJ 
 

Systemy radiowe pracujące w paśmie od fal ultra-

krótkich wzwyż wykorzystują przede wszystkim propagację 
w niezjonizowanej troposferze. W tym środowisku główną 
rolę odgrywa załamanie oraz tłumienie i rozproszenie fali 

radiowej. Natomiast w systemach bezprzewodowych z wy-

korzystaniem fal krótkich oraz w systemach satelitarnych 

wykorzystuje się zjonizowane środowisko jonosferyczne, w 

którym główną rolę odgrywa zjawisko załamania, absorpcji  

i Dopplera. Dokładny opis zjawisk zachodzących w tropo-

sferze i jonosferze, statystyczny opis zagadnień propagacyj-

nych w terenie otwartym i zabudowanym oraz opis zjawiska 

Dopplera został przedstawiony w [2, 3, 4]. 

Tłumienność trasy w wolnej przestrzeni dla częstotli-

wości mniejszej niż 1 GHz jest określona wzorem [1] 

 

 

222
0 /16 λπ dL =  (1) 

gdzie d  jest odległością między antenami nadawczymi 

i odbiorczymi w metrach, λ  - jest długością fali radiowej w 

metrach. 

Dla modelu przyziemnej propagacji przestrzennej 

przedhoryzontowej tłumienność trasy jest określona zależ-
nością  

 )(/ 224
on hhdL ≅  (2) 

gdzie on hh ,  określa odpowiednio wysokość anteny nadaw-

czej i odbiorczej. Dokładny opis przyziemnej propagacji 

przedhoryzontowej został przedstawiony między innymi w 

pracach [1, 2]. 

Z analizy literatury [2, 3] wynika, że dla propagacji w 

terenie zabudowanym rozróżnia się dwie kategorie tras: 



72                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 57/2017 

� NLOS (ang. Non Line of Sight) – występują składowe 

odbite sygnału, nie ma składowej bezpośredniej, 

� LOS (ang. Line of Sight) – występują składowe odbite 

sygnału oraz składowa bezpośrednia. 

Do wyznaczenia tłumienia fali radiowej w środowisku 

miejskim w warunkach LOS najczęściej wykorzystuje się 
[2, 3] : 

� model COST 231 Walfisha – Ikagemiego, dla którego 

tłumienie zależy od długości trasy propagacji, częstotli-

wości oraz tłumienności w wolnej przestrzeni, 

� model ITU – RP.1411, dla którego określone jest mię-
dzy innymi tłumienie minimalne oraz maksymalne, któ-

re zależy od długości trasy propagacji, przy czym dla 

krótkich tras propagacyjnych tłumienie rośnie z kwadra-

tem odległości, natomiast dla dłuższych rośnie z czwartą 
potęgą odległości. 

Dla warunków NLOS do wyznaczania tłumienia stosuje się 
model Okumury - Haty, COST – 231 Haty, COST 231 Wal-

fisha – Ikegamiego, Delisie – Egli. Dokładny opis tych mo-

deli został przedstawiony w pracach [2, 5]. Przykładowo 

tłumienie dla modelu Okumury – Haty zależne jest od wiel-

kości miast, częstotliwości, wysokości zawieszenia anteny 

nadajnika i odbiornika. W pracy [5] przedstawiono przykła-

dy matematycznego modelowania rozchodzenia się fal ra-

diowych w terenie zabudowanym, w swobodnej przestrzeni 

oraz wewnątrz budynków. Autorzy zwrócili uwagę na zna-

czenie problemu doboru odpowiedniego modelu propaga-

cyjnego do rozpatrywanego środowiska, na konieczność 
przeprowadzania badań symulacyjnych, które ułatwiają 
weryfikację analizowanych systemów. Przedstawiona anali-

za porównawcza modeli umożliwia oszacowanie różnic w 

określeniu tłumienia, które wprowadza środowisko propaga-

cyjne dla każdego modelu. 

 

3. STATYSTYCZNY OPIS ZANIKÓW I TŁUMIENIA 
 

Sygnały odbierane w RRL podlegają losowym zmia-

nom, są zależne od czasu i miejsca. W analizie najczęściej 

przyjmuje się, że nie fluktuują losowo tylko sygnały przed-

horyzontowe w terenie otwartym [1]. Podczas transmisji 

występują szybkie (krótkookresowe) zmiany wartości chwi-

lowej odbieranego sygnału (ang. fast fading, short term fa-

ding), czyli zaniki szybkie [1, 3, 6, 7]. Dla odbioru wielo-

drogowego zaniki szybkie występują jednocześnie z powol-

nymi fluktuacjami obwiedni (ang. slow fading, long term 

fading). Przykładowo fluktuacje powolne zależne od czasu 

wynikają z niejednorodności troposfery, które powodują 
zmienne w czasie rozpraszanie i refrakcję. Fluktuacje zależ-
ne od czasu silnie wzrastają wraz z odległością od nadajnika. 

W analizie ilościowej i jakościowej systemów radiokomuni-

kacyjnych przyjmuje się, że obwiednia sygnału z fluktu-

acjami zależnymi od czasu posiada rozkład log – normalny. 

Natomiast fluktuacje zależne od miejsca są spowodowane 

nieregularnością terenu, przy czym w tym przypadku dużą 
rolę odgrywa zjawisko interferencji, odbicia, absorpcji i 

dyfrakcji. Z analizy literatury wynika, że również w tym 

przypadku do opisu fluktuacji stosuje się rozkład log –

 normalny. 

Niech sygnał odebrany )(ty  jest określony zależnością  

 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ),cos tntttaty o ++= φω  ∞<<−∞ t  (3) 

gdzie: 0)( ≥ta  jest zmienną losową reprezentująca obwied- 

nię, ( )tφ  - jest fazą chwilową, oω  - pulsacją chwilową, )(tn  

zakłóceniem addytywnym o normalnym rozkładzie amplitu-

dy. 

W dalszej analizie zakładamy występowanie szybkich zani-

ków oraz powolnych fluktuacji, dlatego też 
 

 ( ) ( ) ( )twtsta =  (4) 

gdzie: ( )ts  jest zmienną losową reprezentującą obwiednię 

sygnału z szybkimi zanikami, ( )tw  - zmienną losową repre-

zentującą obwiednię sygnału z fluktuacjami. 

Do opisu zaników szybkich często stosuje się rozkład 

Rayleigha. Wówczas obwiednia sygnału posiada rozkład o 

gęstości prawdopodobieństwa 

 

 ( ) 0;
2

exp
2

2

2
≥










−= s

ss
sps σσ

 (5) 

gdzie [ ] 222 E2 skss ==σ  jest wartością średniokwadratową 

obwiedni sygnału, czyli kwadratem wartości skutecznej, 

przy czym [ ]E  oznacza operator uśredniania. 

Wartość średnia i wariancja obwiedni Rayleigha wyrażone 

są odpowiednio wzorami 

 

 [ ] σπ 2/E =s  (6a) 

 [ ] ( ) 22 2/2sVar σπσ −== s  (6b) 

Ponadto dystrybuanta rozkładu Rayleigha jest określona jako  

 

 ( ) )
2

(exp1P
2

2

σ
p

p

s
ss −−=≤  (7) 

Dystrybuanta obwiedni sygnału umożliwia oszacowanie 

prawdopodobieństwa głębokiego zaniku. Wartość progową 

ps  mierzymy względem kwadratu skutecznej wartości ob-

wiedni, przy czym 
222
skp ss ε= . Dla głębokich zaników, gdy 

1<<ε , słuszne jest przybliżenie ( ) 22exp1 εε ≈−− , dlatego 

też ( ) 222
/P skpp ssss ==≤ ε . 

Obwiednia sygnału z fluktuacjami opisana jest rozkła-

dem log – normalnym o gęstości prawdopodobieństwa okre-

ślonej wzorem [1] 

 

 ]
2

)(ln
exp[

2
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2

2

pp
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w

w
wp

σ
µ

πσ
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przy czym ][ln wE=µ i ][ln
2

wVarp =σ  to parametry roz-

kładu. 

Wartość średnia, średniokwadratowa oraz wariancja ob-

wiedni tego sygnału wynosi odpowiednio: [1, 8] 

 

 [ ] )2/exp(
2
pw wE σµµ +==  (9a) 

 [ ] )22exp(
22
pwE σµ +=  (9b) 

 [ ] ]1)[exp()2exp(
222 −+== ppwwVar σσµσ  (9c) 

 

Na rysunku 1 przedstawiono model kanału z zanikami i 

fluktuacjami, przy czym istnieje możliwość niezależnej 

aktywacji tych zaników. Natomiast na rysunku 2 przedsta-

wiono przykładowe uzyskane przebiegi mocy sygnału ode-

branego w funkcji długości trasy propagacyjnej (oscyloskop 

4 na rys. 1). Do estymacji mocy sygnału odebranego wyko-

rzystano dwa filtry medianowe o różnej wielkości analizo-
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wanego okna. Filtr medianowy dobrze usuwa szumy, jedno-

cześnie nie eliminuje ważnych informacji. Podstawową 
operacją wykonywaną przez ten filtr jest sortowanie zbioru 

wartości wejściowych i wybór wartości środkowej. 

 

 
Rys. 1. Model kanału z zanikami szybkimi i fluktuacjami 

 

 
 

Rys. 2. Moc sygnału odebranego dla modelu z zanikami szybkimi  

i fluktuacjami 

 

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono przebieg obwiedni sygna-

łu i jej histogram odpowiednio z zanikami szybkimi oraz  

z fluktuacjami (oscyloskop 1 na rys. 1). 

 

 

Rys. 3. Obwiednia sygnału z zanikami szybkimi i jej histogram 

  
 

Rys. 4. Obwiednia sygnału z fluktuacjami i jej histogram 
 

Odpowiedź impulsowa kanału w każdej chwili jest cią-
giem impulsów o stałych opóźnieniach. Amplitudy tych 

impulsów są procesem losowym. Przykłady wyznaczania 

rozkładu obwiedni sygnału transmitowanego w warunkach 

statycznych, na podstawie rzeczywistych danych pomiaro-

wych, przedstawiono w pracy [9], natomiast przykłady od-

powiedzi impulsowych w miejskim środowisku propagacyj-

nym w pracy [10]. Ponadto w pracy [11] zawarto wyniki 

badań rozkładów prawdopodobieństw sygnałów zakłócają-
cych występujących w miejskim kanale radiowym. 

Rozkład Rayleigha jest modelem o stałej względnej 

głębokości zaników. Znacznie szerszą klasę zaników opisują 
inne rozkłady, np. Rice’a, Nakagamiego, Weibulla, Suzuki, 

µα − , η - µ, µ−k  [12 - 19]. Przykładowo rozkład Suzuki 

dobrze odzwierciedla lądowy mobilny kanał radiowy oraz 

kanał dla transmisji satelitarnej w środowisku miejskim. 

 

4. STATYSTYKI DRUGIEGO RZĘDU KANAŁU 
    Z ZANIKAMI  
 

 Do opisu statystyk zaników stosuje się między in-

nymi średnią częstość przejść obwiedni przez określony 

poziom ps . Średnią częstość ( )pssN =  jednokierunkowych 

przejść zmiennej losowej reprezentującej obwiednię sygnału 

w kanale z zanikami przez określoną wartość progową (ang. 

LCR - level crossing rate) można obliczyć na podstawie 

zależności [1, 6, 7] 

 sssspsssN p
ss

p d),()(
.

0

.

.∫
∞

===   (10) 

przy czym dtdss /
.

=  jest pochodną obwiedni, ),(
.

. ssp
ss

 jest 

łączną gęstością prawdopodobieństwa obwiedni sygnału i jej 

pochodnej, przy czym zmienne losowe reprezentujące s  

oraz 
.

s  są niezależne [7, 8]. 

Dla obwiedni o rozkładzie Rayleigha średnia częstość 
zaników poniżej ps  jest określona wzorem [1, 6, 20] 

 )
2

(exp)(
2

2

σσ
π pp

mp

ss
fssN −==  (11) 

gdzie λ/vfm =  jest maksymalnym dopplerowskim prze-

sunięciem częstotliwości przy odbiorze fali pojedynczej, v  

jest składową prędkości ruchu w kierunku zgodnym z trajek-

torią propagacji, λ  jest długością fali radiowej. 

W kanale Rayleigha kwadrat unormowanego progu 

wynosi 
22222

2// σε pskp sss == . Wówczas średnią częstość 

zaników poniżej określonego progu można zapisać jako 
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Innym parametrem opisującym zaniki jest średni czas 

trwania τ  zaniku obwiedni sygnału poniżej określonej war-

tości (ang. AFD - average fade duration). Pomiędzy N  i τ  

istnieje następująca zależność [1, 6] 
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Dla głębokich zaników Rayleigha czas trwania zaniku moż-
na określić na podstawie wzoru 
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Graficzne przedstawienie wymienionych statystyk w 

funkcji zależnej od wartości progowej obwiedni zostało 

przedstawione między innymi w pracach [6, 20]. 

 

5. WYBRANE MODELE KANAŁU RADIOWEGO 
 

Dla RRL w terenie zabudowanym ważną rolę odgrywa 

zjawisko propagacji wielodrogowej, dla której występuje 

odbicie sygnału, dyfrakcja, rozproszenie i absorpcja. Dla 

modelu wielodrogowego sygnał docierający do odbiornika 

jest sumą M  składowych dochodzących różnymi drogami, 

przy czym każda ze składowych charakteryzuje się własnym 

opóźnieniem, fazą i tłumieniem. Ponadto w pobliżu odbior-

nika każda ze składowych może ulec rozproszeniu na N  

składowych. Jeżeli odbiornik znajduje się w ruchu, często-

tliwość nośna każdej ze składowych rozproszenia jest prze-

sunięta o pulsację Dopplera [4]. Wówczas sygnał odebrany 

można zapisać jako 

 

( ) ( )[ ]∑ ∑= =
+−−=

M

i

N

j jijioojiji ttjtkty
1 1 ,,,, exp)( ωτωωτα   

 ( ) ( ) ( )( )[ ]tjtuEtk Φ= exp2 0  (15) 

gdzie: 0E  jest mocą promieniowaną, φ(t) odpowiada modu-

lacji fazy, oω  jest pulsacją nośnej, jijiji ,,, ,, ωτα  są odpo-

wiednio: tłumieniem, opóźnieniem i pulsacją dopplerowską 
i-tej i j- tej fali, ( )tu  jest sygnałem modulującym. 

Wielodrogowy model kanału z efektem Dopplera 

przedstawiono na rysunku 5. Jego parametrami dla każdej 

ścieżki są: opóźnienie propagacyjne, współczynnik Rice’a 

(stosunek mocy ścieżki bezpośredniej do mocy składowych 

rozproszonych), współczynnik tłumienia oraz częstotliwość 
Dopplera (rys. 6). 

 

 
Rys. 5. Model kanału wielodrogowego z efektem Dopplera 

 
 

Rys. 6. Parametry wejściowe modelu kanału wielodrogowego 
 

Strukturę bloku kanał wielodrogowy przedstawiono na ry-

sunku 7, przy czym do jego budowy wykorzystano moduł 

opisujący kanał Rayleigha, który jest dostępny w pakiecie 

Vissim. Dodatkowo w modelu istnieje możliwość blokady 

określonych ścieżek propagacyjnych. Obwiednię sygnału na 

wyjściu kanału i jej histogram przedstawiono na rysunku 8. 

 

 
 

Rys. 7. Budowa bloku kanał wielodrogowy  
 

  
 

Rys. 8. Obwiednia sygnału na wyjściu kanału i jej histogram 

 

 Na rysunku 9 przedstawiono kanał z zanikami Ray-

leigha, do budowy którego wykorzystano generatory szumu 

gaussowskiego oraz filtry dolnopasmowe (ang. LPF). W 

modelu tym należy określić współczynnik Rice’a oraz mak-

symalną częstotliwość Dopplera. Uzyskany przebieg ob-

wiedni i jej histogram (rys. 10) potwierdzają prawidłowość 
budowy modelu. 

 Do modelowania transmisji w paśmie wysokich 

częstotliwości HF (3 do 30 MHz) wykorzystuje się model 

Wattersona [21 - 26]. Przykładowo ten zakres częstotliwości 

jest stosowany w systemach morskich i satelitarnych. Na 

rysunku 11 przedstawiono część nadawczą układu transmisji 

danych, tj. model kanału z możliwością wyboru sygnału 

wejściowego (między innymi fala prostokątna, sygnał loso-

wy) oraz modulacją QPSK. Sygnał na wyjściu kanału można 

zapisać jako [22, 24, 25] 
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Rys. 9. Model kanału z zanikami Rayleigha 
 

  
 

Rys. 10. Obwiednia sygnału na wyjściu kanału Rayleigha i 

jej histogram 
 

( ) ( ) ( )( )[ ] ( )mDmm

M

m
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0

1

2exp, (16) 

gdzie: mρ  jest tłumieniem m  - tej ścieżki propagacyjnej, 

mτ  opóźnieniem, ( )tcm  procesem losowym o rozkładzie 

Gaussa ( )1,0N , który reprezentuje współczynniki wagowe, 

przy czym ( )tcm  posiada rozkład Rayleigha, Dmf przesu-

nięciem częstotliwości, ( )tr  sygnałem wejściowym. 

 

 
Rys. 11. Schemat układu transmisji z modelem kanału Wattersona 

 

Parametrami wejściowymi dla każdej z trzech zamodelowa-

nych ścieżek modelu są: opóźnienie oraz częstotliwość od-

cięcia filtru LPF (rys.12). 

 

 
Rys. 12. Parametry wejściowe modelu kanału Wattersona 

Strukturę modelu kanału Wattersona przedstawiono na ry-

sunku 13. 

 
Rys. 13. Struktura kanału Wattersona 

 

Do modelowania transmisji w paśmie częstotliwości 

mikrofalowych wykorzystuje się wielodrogowy kanał 

Rummera, który został opisany w pracy [27]. W pracy tej 

scharakteryzowano także kanał Jakes’a. Ponadto w [28] 

przedstawiono model kanału Saleh – Valenzuela, który jest 

stosowany do opisu fal radiowych rozchodzących się w 

zamkniętych pomieszczeniach. 

 

6. ZAKOŃCZENIE 
 

Przedstawione przykłady obliczania współczynnika 

tłumienności trasy, ze względu na różnorodność i złożoność 
problemów związanych z odbiciem, rozpraszaniem, dyfrak-

cją sygnałów radiowych, są złożonym zagadnieniem. W 

procesie projektowania systemów transmisyjnych ważnym 

czynnikiem w wyznaczaniu tłumienności trasy z wykorzy-

staniem modeli propagacyjnych jest właściwy wybór okre-

ślonego modelu. Istotny jest również wybór odpowiedniego 

modelu zaników. Budowa układu symulacyjnego pozwala 

na badania, które umożliwiają między innymi pomiary 

prawdopodobieństwa błędu elementowego, stosunku mocy 

sygnału do mocy szumu, analizę widma sygnału w zależno-

ści od mocy sygnału nadawanego i rodzaju zakłóceń. Jest 

ponadto możliwe dodanie lub modyfikowanie poszczegól-

nych elementów modelu. Modele symulacyjne stanowią 
więc bazę do dalszych prac eksperymentalnych i poszukiwań 
nowych rozwiązań. 
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THE SIMULATION MODELS OF CHANNELS IN RADIOCOMMUNICATION SYSTEMS  
AND THEIR CHARACTERISTICS  

 

 The wireless channel can be described as a function of time and space. The received signal is the combinations of 

many replicas of the original signal. Multipath propagation produces several effects on the received signal, like time and 

frequency dispersion, amplitude fluctuation. The use of mathematical models describing the propagation of radio waves al-

lows to simulate the propagation of different environment. In this paper fast and slow fading models and their characteristics 

are presented. A Rayleigh, mobile multipath and Watterson channel model are also described in this paper. 

 

Keywords: radio communication channel, channel models, fast fading, slow fading, attenuation. 
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Streszczenie: Artykuł opisuje system do monitoringu pomieszczeń 
zamkniętych oparty na zespole kamer internetowych. System 

umożliwia rejestrację obrazu za pomocą trzech kamer 

internetowych w momencie wykrycia ruchu i przekazuje w czasie 

rzeczywistym nagrany film użytkownikowi na dowolne urządzenie 

posiadające system Android. Dzięki takiemu rozwiązaniu można 

kontrolować dane pomieszczenie np. pokój dziecka, biuro czy też 
sklep. Umożliwia to podjęcie szybszej reakcji w z związku detekcją 
poruszającego się obiektu. System, po wykryciu ruchu 

w pomieszczeniu, rejestruje przez określony czas sekwencje 

obrazów. Poza opracowaniem odpowiedniego kodu analizującego 

obraz z kamery internetowej składa się z odpowiedniej 

infrastruktury sprzętowej oraz aplikacji przeznaczonej dla systemu 

Android. 

 
Słowa kluczowe: system alarmowy, detekcja krawędzi, analiza 

obrazu. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Opisywany system ma za zadanie przetwarzać obraz 

pochodzący z kamery (lub kilku kamer) internetowych i za 

pomocą odpowiednich algorytmów wykrywać ewentualny 

ruch w pomieszczeniu. Jedną z najprostszych metod 

wykrywania ruchu jest takie przetworzenie obrazu, które 

pozwoli na wykrycie zmian w zarejestrowanym obrazie tła. 

Należy przy tym pamiętać, że obrazem tła mogą być: regały 

z książkami, szafy, ściany z obrazami i oknami itp. Ponadto, 

ze względu na warunki atmosferyczne oraz obecność 
sztucznych źródeł światła natężenie oświetlenia 

w pomieszczeniu jest zmienne. Prezentowana metoda polega 

na wykryciu charakterystycznych krawędzi w obrazie tła 

(referencyjnym) i porównywanie ich z aktualnym obrazem 

pochodzącym z kamery. W przypadku wykrycia naruszenia 

krawędzi obraz z kamery jest rejestrowany i przechowywany 

w chmurze danych, co pozwala użytkownikowi na bieżąco 

reagować w sytuacji naruszenia monitorowanego 

pomieszczenia. 

 

2. REALIZACJA SYSTEMU 

 

W systemie wykorzystano trzy kamery internetowe 

USB (Microsoft LifeCam HD-3000 o rozdzielczości 

1280x720 px, dwie kamery Selecline nagrywające film 

o rozdzielczości 640x480 px), jednostkę przetwarzającą 
obraz i przesyłającą dane na serwer FTP (ang. File Transfer 

Protocol) (którym jest komputer PC) i urządzenie 

wykorzystujące system Android (rys. 1). Za pomocą kamer 

USB rejestrowane są obrazy otoczenia. Następnie zostają 

one poddane odpowiedniej analizie w celu wykrycia ruchu 

w nagrywanej sekwencji wideo. Jeżeli zostanie zauważony 

ruch następuje nagrywanie. W dalszym kroku rozpoczyna 

się przekazanie materiału na serwer FTP. Ostatnim 

elementem jest urządzenie z systemem Android, na którym 

można odebrać uzyskany materiał i go odtworzyć. 
 

 
 

Rys. 1. Schemat ideowy systemu monitoringu 

 

W ramach przetwarzania obrazu przetestowano trzy 

metody wykrywania krawędzi: operator Laplace’a, Sobela 

i algorytm Canny. 

 

2.1. Wybrane algorytmy krawędziowe 

Krawędź stanowi granicę między dwoma regionami 

o różnych odcieniach jasności [1, 2]. Wykrywanie jej często 

jest dokonywane przy użyciu filtrów gradientowych. 

Krawędzie mogą być wykryte dzięki lokalizacji lokalnego 

ekstremum pierwszej pochodnej obrazu lub poprzez wybór 

miejsc zerowych drugiej pochodnej. W momencie, kiedy 

wykorzystuje się techniki oparte na gradiencie, często 

stosuje się także progowanie w celu usunięcia szumów. 

Wykorzystuje się także wygładzenie gaussowskie zwłaszcza, 

kiedy stosujemy algorytmy oparte na drugiej pochodnej, 

takie jak np. laplasjan. 

Laplasjan ciągłej funkcji dwóch zmiennych J(x,y) jest 

wyrażany za pomocą wzoru (1) [3]: 
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Jak widać, jest on sumą drugich pochodnych 

cząstkowych. Zastąpienie ciągłej pochodnej skończonymi 

przyrostami doprowadza do dyskretnej postaci wzoru 

i w efekcie maski Laplace’a (2) [4]: 
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Operator Laplace’a jest wrażliwy na szumy (rys. 2). 

Z tego względu przed jego zastosowaniem stosuje się 
wygładzanie obrazu operatorem Gaussa. W dodatku operator 

Laplace’a może produkować podwójny kontur, a kiedy 

jasność obrazu jest stała, staje się niewrażliwy na 

przestrzenną orientację krawędzi. Ze względu na te 

problemy opracowano metodę opartą na filtracji przy użyciu 

jądra Gaussa [4]. Rozwiązanie to zakłada, że stworzony 

operator można stroić dla określonej skali – do 

odpowiedniego poziomu detekcji krawędzi. Takie podejście 

umożliwia stworzenie opracowanie mapy krawędzi jako 

funkcji skali krawędzi. 

 

a) 

 
b) 

 
 

Rys. 2.  a) Obraz oryginalny, b) efekt działania maski Laplace’a 

 

Drugim rozważanym operatorem jest operator Sobela 

[5] (rys. 3), który podobnie jak maski Robertsa, umożliwia 

aproksymację pochodnych kierunkowych intensywności 

w ośmiu kierunkach, każdy co 45°. Maski przy filtracji 

Sobela są antysymetryczne w stosunku do kierunku 

wykrywanych krawędzi, zatem wystarczy znać maski dla 0°, 

45°, 90° i 135°, gdyż pozostałe różnią się tylko znakiem 

(otrzymuje się jest obracając podstawowe o 180°)  (2): 
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Ostatnim rozważanym sposobem wykrywania krawędzi 

jest algorytm Canny [6]. Jego autor, John Canny 

opublikował pracę [7], w której wyznaczył kryteria 

poprawnego wykrycia krawędzi w obrazie: dobra detekcja, 

dobra lokalizacja i odpowiedź tylko jednego operatora dla 

jednej rzeczywistej krawędzi. W przypadku algorytmu 

Canny’ego pierwszym etapem jest redukcja szumów filtrem 

Gaussa, a następnie wyznaczenie pierwszej pochodnej 

obrazu, jako pochodnej tej funkcji. Oba działania 

wykonywane są z wykorzystaniem masek 

jednowymiarowych działających oddzielnie w kierunku 

pionowym i poziomym. W dalszym kroku „tłumione” są 
wartości nie-maksymalne (ang. non-maximum suppresion). 

Jeżeli wartość odpowiedzi krawędzi będzie większa od 

wartości pikseli sąsiednich, leżących w tym samym 

kierunku, to piksel będzie pikselem krawędziowym. 

Końcowy etap to procedura binaryzacji z histerezą 
z wykorzystaniem dwóch wartości progów: wysokiego oraz 

niskiego (autor zaleca, aby wartość progu niskiego wynosiła 

od 33% do 50% progu wysokiego). 

 

a) 

 
b) 

 
 

Rys. 3. a) Obraz oryginalny, b) efekt działania maski Sobela 

o orientacji x i y 

 

Rezultaty działania algorytmu opartego na metodzie 

Canny’ego (rys. 4) zależą od efektywności użytego filtru 

gaussowskiego oraz rozmiaru okna, wartości odchylenia 

standardowego oraz progów. Wszystkie te parametry muszą 
być dopasowane do przetwarzanego obrazu. 

 

a) 

 
b) 

 
 

Rys. 4.  a) Obraz oryginalny, b) efekt działania algorytmu Canny 
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2.2. Wykrywanie ruchu w obrazie 
Najprostszą i najczęściej stosowaną metodą 

wyszukiwania ruchu w obrazie jest sprawdzanie różnicy 

dwóch sąsiadujących kadrów. Obraz zarówno przed jak i po 

takim zabiegu powinien być odpowiednio przygotowany tzn. 

poddany binaryzacji i odpowiedniej filtracji. Ponadto należy 

zadecydować, czy dana zmiana w obrazie jest istotna. 

Innym podejściem do wykrywania ruchu w obrazie na 

podstawie różnicy ramek jest wykorzystanie trzech kadrów 

[8, 9]. W tej metodzie zostają pobrane trzy kolejne ramki 

z pliku wideo. Następnie na podstawie różnicy pomiędzy 

nimi uzyskuje się kontur poruszającego się obiektu. 

Podejście to pozwala na usunięcie zakłóceń pochodzących 

z tła. 

Oprócz wymienionych, można ponadto wyróżnić 
metodę MoG (ang. Mixture of Gaussians) [10, 11] oraz 

PSNR (ang. Peak Signal to Noise Ratio). Pierwsza 

wykorzystuje algorytm EM (ang. Expectation – 

Maximization) segregujący piksele na trzy grupy: tło 

(o najmniejszej wariancji), obiekt poruszający się 
(o największej wariancji), elementy tła (o średniej wartości 

wariancji). Druga dzieli piksele na podstawie współczynnika 

szczytowego stosunku sygnału do szumu. 

Ze względu na konieczność wykorzystania szybkiego 

algorytmu działającego w czasie rzeczywistym 

zdecydowano się skorzystać z najprostszego rozwiązania 

realizującego różnicę między dwoma sąsiednimi kadrami. 

 

2.3. Oprogramowanie 

Oprogramowanie służące do analizy obrazu zostało 

podzielone na trzy projekty. Każdy z nich realizuje 

wykrywanie krawędzi za pomocą różnych algorytmów 

krawędziowych. Do ich realizacji została wykorzystana 

biblioteka OpenCV, zaś kod został napisany w języku 

Python w środowisku Microsoft Visual Studio 2015.  

 

3. TEST OPRACOWANEGO SYSTEMU 
 

W celu przetestowania wybranych algorytmów 

krawędziowych do realizacji systemu monitoringu 

pomieszczenia nagrano trzema kamerami internetowymi trzy 

niezależne ujęcia tej samej sytuacji, tj. pojawienie się 
zwierzęcia w monitorowanym pokoju. Następnie 

przeanalizowano zachowanie wykorzystanych algorytmów 

na zarejestrowanych ujęciach. 

Testy przeprowadzono w naturalnie oświetlonym 

pomieszczeniu w słoneczny dzień oraz w nocy. 

Przeprowadzono 4000 testów dla każdego z rozpatrywanych 

algorytmów: po dwa tysiące w dzień i w nocy. W trakcie 

testów zapewniono nieustająco poruszający się obiekt 

w analizowanym kadrze w dzień i w nocy. Dokonano po 

tysiąc pomiarów dla obu warunków oświetleniowych. Co 

66 ms sprawdzano obecność intruza. Za test braku obecności 

intruza przyjęto również po tysiąc pomiarów w obu 

warunkach oświetleniowych, każdy co 66 ms przy 

zapewnionym braku ruchu w pomieszczeniu. Efekt 

przeprowadzonych testów prezentuje Tablica 1. 

Na podstawie przeprowadzonych testów można 

wnioskować, że operator Sobela, szczególnie w przestrzeni 

kolorów HSV, jest bardzo czuły i wykrywa ruch praktycznie 

za każdym razem nawet, kiedy ten ruch nie występuje (999 

przypadków na 1000). Innymi słowy, algorytm 

wykorzystujący o operator Sobela niemal zawsze dokonuje 

detekcji ruchu. Nie można zatem uznać go za wiarygodnego 

również w trakcie testów w obecności obiektu ruchomego. 

Przeciwieństwem operatora Sobela, jest algorytm 

Canny. Algorytm Canny praktycznie nie dokonywał błędnej 

detekcji ruchu zarówno w dzień, jak i w nocy. Niestety, jego 

skuteczność w obecności ruchomego obiektu jest 

niezadowalająca, gdyż oscyluje wokół ok. 50% dla 

przestrzeni szarości i HSV. Zdecydowanie lepiej funkcjonuje 

on w przestrzeni barw RBG. W tym przypadku błędne 

wykrycie ruchu w dzień może zostać zaniedbane. 

Zdecydowanie w testach najlepiej wypadł operator 

Laplace’a, gdzie dodano progowanie zwiększające 

poprawność działania algorytmu. Efekt programu 

wykorzystującego operator Laplace’a w przestrzeni szarości 

jak i HSV jest porównywalny. O ile w przestrzeni szarości 

rzadziej wykrywany jest błędnie ruch (1 raz na 1000 w dzień 
i 27 razy na 1000 w nocy), o tyle w przestrzeni HSV 

poprawna detekcja ruchu w nocy jest minimalnie lepsza (979 

na 1000, a nie jak w przypadku przestrzeni szarości 973 razy 

na 1000). Jednocześnie algorytm wykazuje bardzo dużą 
skuteczność w obu przestrzeniach kolorów zarówno w dzień, 
jak i w nocy. Co więcej, operator Laplace’a nie wykrywa 

błędnie ruchu. Rozpatrując tylko ten rodzaj algorytmu, 

idealnym byłoby połączenie dwóch przestrzeni kolorów: 

zastosowanie skali szarości w dzień i HSV w nocy. 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

System oparty na kamerach internetowych umożliwia 

monitorowanie pomieszczenia za pomocą wybranych 

algorytmów wykrywania krawędzi. Filmy zarejestrowane 

w wyniku wykrycia ruchu są przesyłane na serwer. 

Najefektywniejszym algorytmem krawędziowym do 

prezentowanego zadania okazał się być operator Laplace’a. 

Program bazujący o operator Laplce’a nie dokonuje błędnej 

detekcji ruchu, a jego skuteczność w przypadku obecności 

obiektu ruchomego w kadrze wynosi ponad 96%. W celu 

ulepszenia działania należałoby poprawić jego skuteczność 
w warunkach niedoskonałego oświetlenia, np. poprzez 

rozszerzenie histogramu każdego obrazu bądź też poprzez 

wymianę kamer internetowych na sprzęt o większej 

rozdzielczości. Algorytm Canny mógłby mieć zastosowanie 

tylko w dzień, gdyby wykorzystać go w przestrzeni barw 

RGB. Zdecydowanie najgorszym okazał się operator Sobela, 

którego zbyt wysoka czułość powoduje, że wykrywa on ruch 

niemal cały czas. 

W pracy wykorzystano trzy z najbardziej 

podstawowych sposobów wykrywania krawędzi w celu 

przetestowania ich skuteczności w niskobudżetowym 

systemie monitoringu. Warto jednak rozpatrzyć także inne, 

bardziej zaawansowane porównywania obrazów, 

niekoniecznie analizujące krawędzie. Do takich metod 

możemy zaliczyć algorytm SAD (ang. Sum of Absolute 

Differences) czy analizę korelacji tła i aktualnego 

obrazu [12, 13]. 
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Tablica 1. Zestawienie efektów przeprowadzonych testów 

 

Algorytm Canny Laplace Sobel 

Przestrzeń kolorów Szarości RGB HSV Szarości HSV Szarości HSV 

Dzień 560 932 516 999 964 999 999 Poprawne 

wykrycie Noc 418 737 350 973 979 999 999 

Dzień 440 68 484 1 36 1 1 
Ruch 

Błędne wykrycie 

ruchu Noc 582 263 650 27 21 1 1 

Dzień 1000 995 1000 1000 1000 1 1 Poprawne 

wykrycie Noc 1000 1000 998 1000 1000 1000 1 

Dzień 0 5 0 0 0 999 999 

Brak 

ruchu 
Błędne wykrycie 

ruchu Noc 0 0 2 0 0 0 999 

Prawdopodobieństwo poprawnej 

detekcji (ruch - dzień) [%] 
56 93,2 51,6 99,9 96,4 99,9 99,9 

Prawdopodobieństwo poprawnej 

detekcji (ruch - noc) [%] 
41,8 73,7 35 97,3 97,9 99,9 99,9 

Prawdopodobieństwo poprawnej 

detekcji (brak ruchu - dzień) [%] 
100 99,5 100 100 100 0,1 0,1 

Prawdopodobieństwo poprawnej 

detekcji (brak ruchu - noc) [%] 
100 100 99,8 100 100 100 0,1 

 

 

THE INDOOR MONITORING SYSTEM BASED ON WEBCAMS 
 

The article presents a monitoring system based on a set of webcams. The system allows to record the movie from three 

webcams at the moment of motion detection in real-time. User have an access to the movies by application on Android 

device. Three most popular edges detection algorithms were implemented and tested: Laplace’s processing, Sobel mask and 

Canny algorithm. Authors elaborated the three edge detection algorithms and tested their functionality in presence and 

absence of moving object in different natural lighting conditions – day and night. For each situation (day/night, 

presence/absence of movement) one thousand single tests were carried out. The detection was conducted every 66 ms. 

The tests prove that the Laplace's operator is the most effective edge algorithm for this task. A program based on the Laplce 

operator does not perform erroneous motion detection and its efficiency in the presence of a moving object is over 96%. 

The Canny algorithm would only apply in the day if it were to be used in the RGB. Worst of all, Sobel's operator, has so high 

sensitivity that it detects the movement almost all the time event if it not occurs. 
 

Keywords: monitoring, edge detection, image processing. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono sposoby modelowania 

dwuwirnikowej turbiny wiatrowej z wykorzystaniem technik 

Obliczeniowej Mechaniki Płynów. Omówiono uproszczone metody 

modelowania Actuator Disc i Actuator Line Method oraz aspekty 

związane z dokładnym odwzorowaniem turbiny na siatce 

obliczeniowej. Zaprezentowano przykładowe wyniki obliczeń 

turbiny dwuwirnikowej złożonej z wirników NREL o mocy 

nominalnej 5 MW każdy. Do wykonania badań symulacyjnych 

wykorzystano metodę Actuator Line Method.  Zaprezentowane 

wyniki symulacji potwierdziły zwiększenie wartości współczynnika 

wykorzystania energii wiatru dla rozpatrywanej konstrukcji  turbiny 

wiatrowej. 

 
Słowa kluczowe: Dwuwirnikowa turbina wiatrowa, Obliczeniowa 

Mechanika Płynów, Actuator Disc Method, Actuator Line Method. 

 
1. WPROWADZENIE 

 

Turbina dwuwirnikowa (ang.  CRWT - Counter 

Rotating Wind Turbine) to silnik wiatrowy z dwoma 

przeciwbieżnie obracającymi się wirnikami. Klasyczna, 

jednowirnikowa turbina wiatrowa (ang. SRWT - Single Rotor 

Wind Turbine) ma ograniczoną zdolność ekstrakcji energii 

zawartej w wietrze. Zgodnie z teorią Betz’a granica ta to 

59.3% osiągana dla idealnej turbiny przy współczynniku 

indukcji wiatru 1/3. Oznacza to, że aby turbina wiatrowa 

pracowała w optymalnym punkcie prędkość strugi powietrza 

przechodzącej przez wirnik powinna zostać zredukowana do 

2/3 prędkości przed turbiną. Koncepcja turbiny typu CRWT 

zakłada wykorzystanie części energii pozostałej w strudze 

powietrza. Klasyczna teoria Betz’a została rozwinięta przez 

Newman’a [1], który wykazał, że drugi wirnik umieszczony 

w osi obrotu turbiny może zwiększyć współczynnik 

wykorzystania energii wiatru do 64%.  

Koncepcja turbiny CRWT jest obecnie badana 

eksperymentalne oraz poprzez modelowanie i symulację. Do 

modelowania i obliczania turbiny dwuwirnikowej można 

wykorzystać techniki numeryczne z dziedziny mechaniki 

płynów (ang. Computional Fluid Dynamics)  m.in. 

uproszczone metody obliczeniowe typu Actuator Disk 

Method [2] oraz Actuator Line Method [3]. Pełne 

odzwierciedlenie geometrii płata pozwala uzyskać pełny 

rozkład naprężeń w domenie obliczeniowej, metoda ta 

wymaga jednak znacznych zasobów sprzętowych. Równania 

mechaniki płynów w przypadku modelowania silników 

wiatrowych zazwyczaj dyskretyzuje się używając Metody 

Objętości Skończonych.  

W artykule omówiono koncepcję turbiny CRWT oraz 

opisano metody jej modelowania. Przedstawiono również 

przykładowe wyniki symulacji turbiny przy zastosowaniu 

Actuator Line Method. Wyniki symulacji potwierdzają 

zdolność turbiny CRWT do ekstrakcji większej ilości energii 

wiatru, w porównaniu z turbiną SRWT. 

 

2. OBLICZENIOWA MECHANIKA PŁYNÓW 
 

Mechanika płynów to dział mechaniki zajmujący się 

fizyką ośrodków ciągłych obejmujący zagadnienia 

równowagi i ruchu płynów oraz działanie płynów na ściany 

ograniczające i na zanurzone w nich ciała. Ruch płynu 

można opisać układem równań składającym się z równania 

ciągłości przepływu oraz równania Naviera-Stokes’a. W 

badaniach przepływu wokół turbin wiatrowych, ze względu 

na niewielkie prędkości przepływu, można założyć 

nieściśliwość powietrza (ρ = const.). Pomijając jednocześnie 

zmienność lepkości dynamicznej w funkcji temperatury (μ = 

const) otrzymuje się ostatecznie zamknięty układ równań 

opisujący przepływ płynu lepkiego (dla uproszczenia w 

dalszej części artykułu do poniższego układu równań 

zostanie użyty skrót RNS): 
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 gdzie: 

 u – wektor prędkości, 
 f – siły masowe, 

 p – ciśnienie, 
 υ – lepkość dynamiczna. 

 

Rozwiązania analityczne równań (1) są bardzo 

skomplikowane i znane tylko dla najprostszych przypadków. 

Dlatego powstał całkiem nowy dział mechaniki płynów w 

którym wykorzystuje się metody numeryczne do 

wyznaczania przybliżonych rozwiązań układu równań (1).  

 
2.1. Modelowanie turbulencji 

Pomimo zastosowania wyrafinowanych metod 

numerycznych wyznaczenie bezpośredniego rozwiązania 

RNS dla wszystkich skal fluktuacji występujących w płynie 

jest niezwykle kosztowe i wymaga odpowiednich zasobów 

sprzętowych. Dlatego zaproponowano szereg metod 
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upraszczających równania przepływu. Wśród nich dwie 

najbardziej rozpowszechnione metodologie to RANS (ang. 

Reynolds-averaged Navier-Stokes) oraz metody filtracji 

RNS (ang. LES – Large Eddy Scales). Opis powyższych 

metod nie stanowi celu artykułu i zostanie pominięty. 

  

3. METODY MODELOWANIA WIRNIKA   
 

W celu zbadania powstałego za turbiną cienia 

aerodynamicznego oraz, aby wyznaczyć siły, jakimi wirnik 

działa na przepływający płyn należy wprowadzić jego 

reprezentację do domeny obliczeniowej, czyli obszaru 

ograniczonego warunkami brzegowymi, dla którego 

rozwiązywane są RNS. Można to wykonać na dwa sposoby - 

dokładnie odwzorowując geometrię płata na siatce 

obliczeniowej lub korzystając z jednej z opracowanych 

metod uproszczonych. Rysunek 1 przedstawia 

schematycznie poszczególne podejścia w reprezentacji 

wirnika opisane w niniejszym artykule. 

 

3.1. Bezpośrednie modelowanie wirnika 
W tym podejściu siatkę obliczeniową konstruuje się 

tak,  aby dokładnie odwzorowywała geometrię wirnika (rys. 

1a). Jest to metoda najlepiej odzwierciedlająca fizyczne 

zachowanie płynu ale i najbardziej wymagająca 

obliczeniowo ze względu na konieczność zastosowania 

bardzo gęstej siatki elementów przy warstwie przyściennej 

profili. Dodatkowo, aby symulować ruch obrotowy wirnika 

wymagana jest generacja ruchomej siatki (np. z 

wykorzystaniem techniki Sliding Mesh Technique). Na 

końcówce płata mogą również wystąpić zjawiska związane z 

kompresją powietrza, co eliminuje możliwość wykorzystania 

uproszczonej formy RNS (dla ρ = const) [4]. Metoda ta, 

wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej będzie jednak z 

pewnością zyskiwała coraz większą popularność. 

  
3.2. Metody uproszczone 

Do podstawowych uproszczonych metod modelowania 

wirnika turbiny wiatrowej można zaliczyć metodę ADM 

(ang. Actuator Disk Model) oraz metodę ALM (ang.  

Actuator Line Model). W obu tych metodach na podstawie 

wartości lokalnej prędkości wiatru oblicza się siłę jaką 

generowałby element płata w danym punkcie łopaty [5]. W 

zależności od metody, punkty, w których dodawana jest 

generowana siła, umieszcza się na powierzchni dysku 

(ADM), bądź wzdłuż linii (ALM). Następnie z użyciem 

funkcji Gaussa siłę dystrybuuje się na elementy siatki 

otaczające dany punkt: 
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gdzie: 

  
turbf
r

 - siła rzutowana na elementy siatki, 

F - siła dodawana w punkcie aktuacji,  

ε - parametr określający „zasięg” rzutowania siły, 

r - odległość punktu aktuacji od elementu siatki. 

 

Parametry takie jak kąt natarcia, siła nośna i siła pchająca 

obliczane są po uwzględnieniu lokalnej prędkości 

przepływu. Tabele z wyznaczonymi współczynnikami siły 

nośnej i pchającej w funkcji kąta natarcia wykorzystywane 

są do obliczenia wartości sił w danym elemencie płata. Moc 

na wale wirnika uzyskuje się poprzez całkowanie momentu 

generowanego w płynie względem osi obrotu oraz 

pomnożenie przez daną prędkość obrotową wirnika. 

 

3.2a. Actuator Disc Method 
W metodzie ADM wirnik turbiny wiatrowej modeluje 

się jako dysk o powierzchni wyznaczonej przez promień 

omiatania łopaty. Na tej powierzchni dystrybuuje się 

skończoną liczbę nieruchomych punktów roboczych (rys. 

1b), dla których siły obliczane są w sposób przedstawiony w 

p. 3.2. Taka postać reprezentacji wirnika nie uwzględnia 

wpływu pojedynczych płatów, dlatego wyznaczone siły dla 

punktów na dysku skaluje się przez współczynnik σ: 

 

,
R

B

A

NA=σ                                      (3) 

gdzie: 

N - ilość płatów turbiny, 

AB - powierzchnia danej sekcji, 

AR - powierzchnia omiatania płatów. 

 

Do zalet tej metody można zaliczyć możliwość 

symulacji w stanie ustalonym, co znacznie obniża czas 

obliczeń. W wynikach symulacji z wykorzystaniem tej 

metody nie można jednak obserwować zawirowań 

powstałych na końcówkach płatów oraz ich pełnej interakcji 

np. z wieżą [5]. 

 

3.2b. Actuator Line Method  
W tej metodzie poszczególne płaty wirnika 

reprezentuje się za pomocą punktów roboczych 

rozmieszczonych wzdłuż linii (rys. 1c) wyznaczonej przez 

poszczególne profile aerodynamiczne. W każdym kroku 

obliczeniowym punkty przemieszczane są do kolejnej 

pozycji płata. Siły powstałe w poszczególnych punktach 

oraz ich dystrybucja na elementy siatki obliczeniowej 

wyznaczane są w sposób przedstawiony w p. 3.2. 

Wykorzystując ALM można symulować zawirowania 

powstałe w okolicach końcówki płatów [4]. Metodę tę 

można jednak stosować tylko w symulacjach stanów 

nieustalonych. Metoda ALM została wykorzystana w p. 4. 

do przedstawienia przykładowych wyników obliczeń 

dwuwirnikowej turbiny wiatrowej. 

 

4. SYMULACJA TURBINY DWUWIRNIKOWEJ 
 

4.1. Konfiguracja symulacji 
Badana turbina dwuwirnikowa składa się z dwóch 

referencyjnych wirników National Renewable Energy 

Laboratory o mocy 5 MW. 

a.                                b.                                   c. 

 

Rys. 1. Metody modelowania wirnika 
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Koło wiatrowe zaprojektowane przez Jonkmana w [6] 

jest powszechnie wykorzystywane jako punkt odniesienia w 

symulacjach z obszaru energetyki wiatrowej. Wirnik o 

średnicy D = 126 m zbudowany jest z 3 płatów, a nominalny 

punkt pracy turbiny osiągany jest przy wietrze o prędkości 

11.4 m/s. W badanej turbinie dwuwirnikowej dwa takie koła 

wiatrowe zostały umieszczone w odległości 0,5 D od siebie. 

Obracają się przeciwbieżnie, każde z prędkością obrotową 

9,115 obr/min przy wlotowej prędkości powietrza na 

poziomie 8 m/s. Dla celów porównawczych wykonano 

również symulację dla jednowirnikowej turbiny wiatrowej 

Turbiny umieszczono w domenie obliczeniowej o 

wymiarach przedstawionych na rysunku 2. Tworzy ją 

jednorodna siatka sześciennych elementów o boku 2,1 m. 

Całkowita liczba elementów wynosi 11,664 mln. Domena 

obliczeniowa została poddana dyskretyzacji w przestrzeni i 

czasie z wykorzystaniem schematu dyskretnego drugiego 

rzędu. Warunki brzegowe zostały zdefiniowane jak na 

rysunku 2.  

Symulacja została przeprowadzona w stanie 

nieustalonym. Całkowity czas symulacji potrzebny do 

pełnego rozwinięcia cienia aerodynamicznego wyniósł 

210 s. Krok czasowy ustawiono na 0,03 s. Do 

rozwiązywania RNS dla przepływów nieściśliwych użyto 

metody filtracji równań LES wraz ze standardowym 

modelem Smagorinskiego [7]. Wzdłuż linii reprezentującej 

łopatę turbiny umieszczono 60 punktów roboczych. 

Obliczone w tych punktach siły dystrybuowane są na 

otaczające elementy siatki z wykorzystaniem zależności (2), 

dla założonego ε = 2Δx. Pole ciśnienia obliczane jest przy 

wykorzystaniu algorytmu PISO (ang. Pressure Implicit with 

Splitting of Operator). Do przeprowadzenia symulacji 

wykorzystano pakiet otwartego oprogramowania 

OpenFOAM (ang. Open Fields Operation and 

Manipulation) oraz implementację metody ALM autorstwa 

Instytutu NREL. Obliczenia zostały przeprowadzone na 

serwerze obliczeniowym CI TASK. 

 

4.2. Wyniki symulacji 
Na rysunku 3 zaprezentowano wynikowe pola średniej 

prędkości powietrza oraz wirowości dla turbiny jedno i 

dwuwirnikowej dla t = 210 s. Z otrzymanych wyników 

wyraźnie widać, że przepływ za turbiną CRWT jest znacznie 

bardzie zaburzony. Cień aerodynamiczny traci stabilność już 

w odległości ok. 3 D od pierwszego wirnika. Rysunek 4 

przedstawia powierzchnie ekwipotencjalne zawirowań, na 

które naniesiono wartości chwilowe prędkości przepływu. 

Tu również widoczny jest chaotyczny charakter przepływu 

za turbiną dwuwirnikową.  

Symulacja turbiny CRWT potwierdziła zwiększony 

współczynnik wykorzystania energii wiatru dla tego typu 

konstrukcji. Rysunek 5a przedstawia udział poszczególnych 

wirników w wypadkowej mocy turbiny. Większość mocy 

generowane jest na pierwszym wirniku. Rysunek 5b ilustruje 

interakcję pomiędzy wirnikami, której cykliczność wiążę się 

z przecinaniem się łopat. Na rysunku 5c zestawiono moce 

turbiny SRWT i CRWT. Po ustabilizowaniu się wartości 

turbina dwuwirnikowa pracuje z mocą ok 20 % większą.  

 

Prędkość średnia [m/s] 

 
 

Wirowość [1/s] 

 

 
Rys. 3. Pola prędkości średniej oraz zawirowań dla turbiny jednowirnikowej (po lewej) oraz dwuwirnikowej (po prawej) 

 

Rys. 2. Konfiguracja domeny obliczeniowej dla symulacji 

dwuwirnikowej turbiny wiatrowej 
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5. PODSUMOWANIE   
 

W artykule zaprezentowano sposoby modelowania i 

symulacji dwuwirnikowej turbiny wiatrowej z 

wykorzystaniem technik Obliczeniowej Mechaniki Płynów.   

Metodą Actuator Disc Method można przeprowadzić 

symulację w stanie ustalonym a więc znacznie skrócić czas 

obliczeń. Metoda ta nie odzwierciedla jednak rzeczywistego 

zachowania pojedynczej łopaty wirnika. Dokładne 

odwzorowanie geometrii łopaty w siatce obliczeniowej daje 

wyniki najbardziej zbliżone do rzeczywistych. W tej 

metodzie wymagana jest jednak bardzo gęsta siatka 

obliczeniowa. Sensownym kompromisem wydaje się metoda 

ALM, która podobnie jak ADM jest metodą uproszczoną, 

ale łopaty wirnika reprezentowane są indywidualnie.  

Metodą ALM przeprowadzono symulację turbiny 

CRWT składającej się z dwóch wirników NREL o mocy 5 

MW. Wyniki symulacji potwierdziły zdolność turbiny 

CRWT do ekstrakcji większej energii wiatru. Jednocześnie 

dzięki indywidualnej reprezentacji każdej łopaty można 

zaobserwować interakcję pomiędzy wirnikami. Dalszych 

badań wymaga regeneracja przepływu powietrza za turbiną 

CRWT, której symulacja ujawniła burzliwy charakter 

powstałego cienia aerodynamicznego tuż za turbiną. 
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MODELING OF THE COUNTER ROTATING WIND TURBINE 
 

In the paper modeling and simulating methods applicable for the Counter Rotating Wind Turbine have been presented. 

The methods described in paper are based on Computational Fluid Dynamics techniques. An actuator methods, namely 

Actuator Line (ALM) and Actuator Disk (ADM) have been introduced. These methods do not require to explicitly represent 

the rotor. Beside of that calculated aerodynamic forces are projected onto computational domain in actuator points distributed 

on line (ALM) or disk surface (ADM). Aspects regarding direct rotor modeling e.g. rotor-fitted grid have been discussed as 

well. Case study of ALM use has been performed. Studied CRWT consisted of NREL 5MW rotors located half a diameter 

from each other. Rotors were exactly counter rotating with angular velocity of 9,115 rpm. Calculation were performed in 

OpenFOAM CDF solver. The LES code solved the incompressible Navier-Stokes equations over grid with 11,6 mln 

elements. The simulation was performed in unsteady conditions with 0,03 s time step and total time of 210 s. In comparison 

purposes simulation of SRWT was performed as well. Obtained results confirmed that CRWT is more efficient than SRWT 

and about 20% of additional power can be extracted from a wind energy. 

 

Keywords: CRWT, CFD, Actuator Disk Method, Actuator Line Method. 

  

 

Rys. 4. Powierzchnie ekwipotencjalne zawirowań dla turbiny 

jedno (góra) i dwuwirnikowej (dół) 

 

 

Rys. 5. Wyniki obliczeń mocy na wale turbiny (Δt = 0,03 s) 
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Streszczenie: Zaprezentowano procedurę pomiaru emisji 

promieniowanej przenośnych baterii akumulatorowych, w zakresie 

częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz, uwzględniającą różne 

konfiguracje pracy testowanego urządzenia. Badania 

przeprowadzono z wykorzystaniem komory GTEM, która jest 

stosowana w alternatywnej metodzie określania niepożądanego 

pola elektromagnetycznego, emitowanego przez małe urządzenia 

elektryczne. Wskazano na ograniczenia tej metodyki pomiarowej, 

wynikające z rozmiarów urządzenia badanego, pracującego z 

podłączonymi kablami i obciążeniem. Przedstawiono wybrane 

wyniki testów emisyjności przenośnych baterii akumulatorowych w 

różnych konfiguracjach pomiarowych. Określono główne źródła 

niepewności pomiaru dla zaprezentowanej metody pomiarowej. 

Oszacowano rozszerzoną niepewność pomiaru emisji 

promieniowanej w komorze GTEM.  

 
Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, emisja 

promieniowana, komora GTEM. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Pomiary emisji promieniowanej małych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych w warunkach 

laboratoryjnych można przeprowadzić z wykorzystaniem 

komory GTEM (ang. Gigahertz Transverse 

Electromagnetic) [1, 2]. Dokumenty normalizacyjne, 

dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej [3, 4], 

determinują metodykę pomiarów, opisują parametry 

aparatury badawczej wraz z konfiguracją stanowiska 

pomiarowego oraz definiują dopuszczalne poziomy 

natężenia pola elektrycznego, emitowanego przez badane 

urządzenie. Celem wykonywanych testów emisyjności 

promieniowanej jest sprawdzenie czy natężenie 

generowanego przez testowane urządzenie EUT (ang. 

Equipment Under Test) pola elektromagnetycznego nie 

przekracza dopuszczalnych poziomów emisji, określonych w 

odpowiednich normach. 

W artykule przedstawiono procedurę pomiaru emisji 

promieniowanej przenośnych baterii akumulatorowych tzw. 

power banków, w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 

3 GHz. Górna częstotliwość pomiarowa, która zgodnie  

z wymaganiami normalizacyjnymi wynosi 6 GHz, została 

obniżona ze względu na ograniczenia aparaturowe 

stanowiska pomiarowego. Zakres częstotliwości 

pomiarowych zastosowanego odbiornika pomiarowego 

zawierał się  
w przedziale częstotliwości od 9 kHz do 3,6 GHz.  

W procedurze pomiarowej zaproponowano kilka 

konfiguracji pracy EUT, tryb czuwania, ładowania i 

obciążenia (rozładowywania). W celu uniezależnienia się od 

rodzaju obciążenia w trybie rozładowywania baterii, została 

ona obciążona czysto rezystancyjnie, w dwóch przypadkach, 

dla prądu obciążenia 0,5 A i 1 A.  

Wskazano na niejednoznaczność uzyskanych wyników 

pomiarów, której powodem jest brak opracowanych, 

zweryfikowanych metod walidacji określonej w normie [3] 

metodyki pomiaru w odniesieniu do EUT, nie spełniających 

normatywnych właściwości urządzenia elektrycznie małego.  

Przeprowadzono ocenę niepewności pomiaru emisji 

promieniowanej biorąc pod uwagę główne źródła 

niepewności pomiaru związane z konfiguracją sprzętową 
systemu pomiarowego.  

 

2. POMIARY EMISJI PROMIENIOWANEJ  

W KOMORZE GTEM 

 

Komorę GTEM wykorzystuje się jako środowisko 

pomiarowe alternatywne do otwartego poligonu 

pomiarowego OATS (ang. Open Area Test Site). Metoda 

pomiaru emisji w komorze GTEM oparta jest na 

matematycznym modelu promieniowania urządzenia 

badanego w postaci systemu trzech ekwiwalentnych, 

wzajemnie ortogonalnych dipoli elektrycznych, trzech 

ekwiwalentnych, wzajemnie ortogonalnych dipoli 

magnetyczne oraz jednego kwadrupola (pomijanego dla 

elektrycznie małych urządzeń) [3]. Znając wszystkie 

momenty ekwiwalentnych dipoli (ich moduły i fazy) dla 

każdej częstotliwości ustala się numerycznie natężenie pola 

promieniowane przez EUT w swobodnej przestrzeni bądź 
nad powierzchnią odniesienia. Pomiar emisyjności urządzeń 
sprowadza się do pomiaru mocy na wejściu komory dla 

kilkunastu położeń badanego urządzenia. Zgodnie z 

zaleceniami normalizacyjnymi [3] aby pomierzyć emisję 
promieniowaną EUT wystarczy przeprowadzić pomiar tylko 

w trzech ortogonalnych osiach, przyjmując, że mierzona jest 

w ten sposób emisja we wszystkich kierunkach. Założenie to 

jest prawdziwe jedynie dla urządzeń elektrycznie małych 

(tzn. o rozmiarach mniejszym od długości fali, 

odpowiadającej najwyższej częstotliwości pomiarowej, bez 

zewnętrznych przewodów połączeniowych), które można 

scharakteryzować za pomocą momentów dipolowych. 

Ponadto w zakłada się, że wszystkie te momenty są w fazie. 

Sposób pomiaru emisji polega na podłączeniu do portu 

wejściowego komory odbiornika pomiarowego, który 

mierzy napięcia (wartość szczytową lub quasi-szczytową), 
dla trzech ortogonalnych pozycji x, y, z urządzenia 

badanego, umieszczonego w centrum przestrzeni 
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pomiarowej komory (rys. 1). Wyniki pomiarów są podstawą 
do oszacowania równoważnego natężenia pola w OATS, 

wyrażonego przez maksymalne natężenie pola elektrycznego 

maxE  [3]:  
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gdzie: maxg  - współczynnik związany z geometrią EUT  

i anteny w OATS, ye0  - znormalizowany składnik 

poprzecznego pola elektrycznego, 0η  - impedancja 

falowa w wolnej przestrzeni, 
λ
π= 2

0k  - liczba falowa, 

zyx V,V,V - napięcia (wartość szczytowa lub quasi-

szczytowa), mierzone dla trzech pozycji EUT,  

cZ - impedancja charakterystyczna komory. 

 

Przedstawiony algorytm korekcyjny jest zaimplementowany 

w oprogramowaniu systemu pomiarowego.  
 

  
 

Rys. 1. Konfiguracja systemu pomiarowego do pomiaru emisji 

promieniowanej w komorze GTEM  

 

Biorąc pod uwagę normatywną definicję urządzenia 

elektrycznie małego, typowe przenośne baterie 

akumulatorowe nie spełniają jej, gównie ze względu na to, w 

każdym trybie pracy mają podłączony kabel USB. Długość 
kabla (30 cm lub 80 cm) jest większa od długości fali, 

odpowiadającej najwyższej częstotliwości pomiarowej.  

W związku z tym nie są spełnione założenia opisanej 

powyżej procedury korelacyjnej. Pomiary emisji 

promieniowanej dla tego typu urządzeń z zastosowaniem 

komory GTEM pozwalają jedynie na wstępne oszacowanie 

wartości całkowitej mocy promieniowanej. Możliwe jest 

pojawienie się istotnych różnić między wynikami pomiarów 

uzyskanymi w komorze GTEM i w OATS. 

 

3. KONFIGURACJE PRACY URZĄDZENIA 

BADANEGO 

 

Pomiary emisji promieniowanej przeprowadzono dla 

typowych przenośnych baterii akumulatorowych, które 

składają się z baterii litowo - jonowych w obudowie 

ochronnej i układu przetwornicy DC-DC, kontrolującej 

proces ładowania baterii i poboru z nich energii. Testowano 

trzy typy power banków, o różnych pojemnościach, 

odpowiednio 2600 mAh, 5200 mAh i 10400 mAh. Zakres 

napięć wejściowych DC dla dwóch pierwszych urządzeń 
wynosił 5 V dla prądu obciążenia 1 A, natomiast dla power 

banka o największej pojemności wynosił 5 V dla prądu 

obciążenia 2 A. Podobnie, kształtował się zakres napięć 
wyjściowych DC, z tym, że dla urządzenia o największej 

pojemności możliwa była również opcja napięcia 5 V dla 

prądu obciążenia 1 A. Wszystkie power banki wyposażone 

były w porty wejściowe mini USB. Power bank o 

pojemności 10400 mAh posiadał port wyjściowy typu 

double USB, podczas gdy pozostałe posiadały port typu 

single USB.  

Ze względu na różne tryby pracy power banka testy 

emisyjności wykonano w trakcie czuwania (tryb stand-by), 

ładowania i rozładowywania urządzenia.  

W przypadku pracy w trybie czuwania i rozładowywania do 

EUT podłączony był dedykowany przez producenta kabel 

Micro USB o długości 30 cm. W trakcie pomiarów zmiana 

położenia EUT wymuszała zmianę położenia kabla, z 

ewentualnym obciążeniem.  

W trybie ładowania EUT, długość kabla USB wynosiła 80 

cm i w związku z tym, że power bank był zasilany z 

filtrowanego gniazda wewnątrz komory GTEM, zmianie w 

płaszczyźnie x, y, z ulegało tylko położenie EUT. Z uwagi 

na umiejscowienie gniazda zasilającego w komorze, kabel 

USB ułożony był równolegle do kierunku osi x i zgodnie z 

zalecaniami normalizacyjnymi za każdym razem znajdował 

się w tej samej pozycji.  

 

4. PROCEDURA POMIAROWA 

 

System pomiarowy wyposażony w komorę Teseq 

GTEM500 i odbiornik ROHDE&SCHWARZ®ESRP 

sterowany był poprzez interfejs IEEE 488 z komputera PC, 

na którym zainstalowano oprogramowanie EMC32 (rys. 1).  
Procedura pomiarowa składała się z kilku etapów. 

� Pomiary wstępne. 

Pomiar natężenia pola elektrycznego na wyjściu komory 

w pełnym zakresie częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz 

przy użyciu detektora wartości szczytowej dla trzech 

ortogonalnych położeń EUT wewnątrz komory. 

� Redukcja danych. 

Wybór punktów pomiarowych dla których poziom 

zarejestrowanego pola przyjmuje wartości o 

najwyższym natężeniu pola elektrycznego. 

� Pomiar końcowy. 

Powtórzenie pomiarów dla wybranych punktów 

pomiarowych przy użyciu detektora wartości quasi-

szczytowej dla trzech ortogonalnych położeń EUT 

wewnątrz komory. 

� Wizualizacja wyników pomiarów. 

Wyznaczenie widma emisji promieniowanej na wyjściu 

komory GTEM, a następnie korekcja otrzymanych widm 

w odniesieniu do OATS i wyznaczenie widma emisji 

promieniowanej w OATS.  

Porównanie otrzymanego widma z wartościami 

dopuszczalnymi podanymi w normie [4]. 

Sterowanie i kontrola przebiegu pomiarów realizowane 

były w programie EMC32, który zapewniał 

zautomatyzowanie procesu pomiarowego.  

 

4.1. Określenie poziomu tła 

Przeprowadzenie pomiarów zgodnie z rekomendacjami 

normy [3], wymaga zapewnienia takich warunków pomiaru, 
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aby przestrzeń pomiarowa w komorze GTEM była wolna od 

zaburzeń zewnętrznych. Przyjmuje się, że warunek 

poprawności pomiarów jest spełniony, jeżeli poziom 

pomierzonych wartości natężenia pola elektrycznego dla 

wyłączonego EUT jest co najmniej o 6 dB mniejszy od 

wartości dopuszczalnych, określonych w normie [4]. Wyniki 

pomiarów wskazują, że w najgorszym przypadku dla power 

banka o najmniejszej pojemności, wynoszącej 2600 mAh, 

testowanego z odłączonym kablem USB i bez obciążenia, 

margines między wartością zmierzoną a dopuszczalną 
wyniósł 18,35 dB dla częstotliwości pomiarowej równej 

940,96 MHz (rys. 2). Otrzymane widmo emisji 

promieniowanej można potraktować jako poziom 

odniesienia dla pozostałych testów emisyjności tego 

urządzenia.   
 

 
 

Rys. 2. Widmo emisji promieniowanej w OATS, z odniesieniem do 

wartości dopuszczalnych, wyłączonego EUT bez obciążenia 

 i kabla USB 
 

4.2. Emisja w trybie czuwania power banka 

Podłączenie do portu wejściowego przenośnej baterii 

akumulatorowej kabla USB, bez dołączonego obciążenia, 

może prowadzić do generacji niepożądanych zakłóceń, 

będących efektem wzbudzania się obwodu, złożonego z 

kabla USB, przetwornicy impulsowej DC-DC i elementów 

SMD. Przykładowo, różnica między poziomem zmierzonej 

wartość quasi-szczytowej a wartością dopuszczalną w 

zakresie częstotliwości od 200 MHz do 300 MHz dla power 

banka o pojemności 5200 mAh jest mniejsza niż 10 dB 

(rys. 3). Charakter pomierzonego widma emisji 

promieniowanej zależy również od długości podłączonego 

kabla, który pełni funkcję anteny dla generowanych 

zaburzeń [1]. Długość pozostawionego kabla USB nie 

wpływa istotnie na poziom emisji promieniowanej natomiast 

ma wpływ na kształt jej widma [1].  
 

 
 

Rys. 3. Widmo emisji promieniowanej w OATS, z odniesieniem do 

wartości dopuszczalnych, w trybie czuwania dla EUT  

z podłączonym kablem o długości 30 cm  
 

4.3. Emisja w trybie ładowania power banka 

W trybie ładowania badane urządzenie, za pomocą adaptera 

USB i kabla USB zostało podłączone do filtrowanego 

gniazda zasilania wewnątrz komory GTEM. Na podstawie 

wyników pomiarów emisji promieniowanej można wskazać 
w przebiegu widma przedziały częstotliwości, w których 

obserwuje się podwyższony poziom emitowanych zakłóceń 
(rys. 4). 

 
 

Rys. 4. Widmo emisji promieniowanej w OATS, z odniesieniem do 

wartości dopuszczalnych, w trybie ładowania dla EUT  

o pojemności 10400 mAh  
 

4.4. Emisja w trybie rozładowania power banka 

Wyniki testów emisji promieniowanej obciążonej 

przenośnej baterii akumulatorowej pokazują, że poziom 

emisyjności zależy m.in. od charakteru tego obciążenia [1]. 

Aby uniezależnić się od rodzaju obciążenia, badania EUT  

w tym trybie pracy przeprowadzono dla obciążenia 

rezystancyjnego, przy dwóch różnych prądach obciążenia, 

odpowiednio 0,5 A i 1 A, wynikających ze specyfikacji 

technicznej power banków. Przeprowadzone badania 

wskazują, że power bank o najmniejszej pojemności, 

generuje zaburzenia promieniowane o podwyższonym 

poziomie (rys. 5). Poziom zarejestrowanego natężenie pola 

elektrycznego w zakresie częstotliwości od ok. 230 MHz do 

ok. 270 MHz może przekraczać dopuszczalne poziomy 

emisji, określone w normie [4]. Dla przenośnej baterii 

akumulatorowej o większej pojemności widmo emisji 

charakteryzuje się znacznie niższym poziomem (rys. 6). 
 

 
 

Rys. 5. Widmo emisji promieniowanej w OATS, z odniesieniem do 

wartości dopuszczalnych, w trybie rozładowania EUT 

 o pojemności 2600 mAh, dla prądu obciążenia równego 1 A 
 

 
 

Rys. 6. Widmo emisji promieniowanej w OATS, z odniesieniem do 

wartości dopuszczalnych, w trybie rozładowania EUT 

 o pojemności 10400 mAh, dla prądu obciążenia równego 1 A 
 

5. NIEPEWNOŚĆ POMIARU  
 

Na podstawie dostępnych publikacji laboratoriów 

akredytacyjnych [5, 6] oraz normy [7] zaproponowano 

budżet niepewności dla pomiarów emisji promieniowanej w 

zakresie częstotliwości 0,03 - 3 GHz (tab. 1). Niepewności 

standardowe wnoszone przez zastosowany odbiornik 

pomiarowy są relatywnie niewielkie. Natomiast głównym 
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źródłem niepewności pomiarowej są składowe pochodzące 

od komory GTEM, w tym szczególnie niejednorodność pola, 

brak płaskości charakterystyki częstotliwościowej oraz 

procedura korelacyjna. Biorąc pod uwagę fakt, że EUT nie 

spełnia normatywnych właściwości urządzenia elektrycznie 

małego niepewność standardowa, wynikająca  

z zastosowanego algorytmu korelacyjnego może być 
znacznie większa niż podana w tabeli 1.  

 

Tablica 1. Budżet niepewności pomiaru emisji promieniowanej  

w zakresie częstotliwości 0,03 - 3 GHz [6, 7, 8] 
 

Źródło niepewności 

(typ B) 

Wartość 
[dB] 

Rozkład 

prawdopodo-

bieństwa 

Niepewność 
standardowa 

[dB] 

Odbiornik  

- niepewność 
   kalibracji 

- liniowość 
- rozdzielczość 
- błąd  

  częstotliwości 

- dryft 

 

+1,00 

 

+0,10 

+0,05 

+0,10 

 

+0,20 

 

normalny 

(k=2) 

 

prostokątny 

prostokątny 

prostokątny 

 

normalny 

(k=1) 

 

0,50 

 

0,06 

0,03 

0,06 

 

0,20 

Komora GTEM 

- jednorodność 
  pola 

- odchylenie od 

  płaskiej ch-ki 

  przenoszenia 

- sprzężenia 

  skrośne 

- niedokładność  
 lokalizacji EUT 

  w stosunku do  

  wysokości 

  septum 

- impedancja  

  charakteryst. 

- korelacja  

 GTEM - OATS 

 

+3 

 

+2,00 

 

 

+1,00 

 

+0,50 

 

 

 

 

+0,18 

 

+1,00 

 

 

normalny 

(k=2) 

 

normalny 

(k=2) 

 

 

prostokątny 

 

prostokątny 

 

 

 

 

prostokątny 

 

normalny 

(k=1) 

 

1,50 

 

1,00 

 

 

0,58 

 

0,29 

 

 

 

 

0,10 

 

1,00 

Niedopasowanie 

komory GTEM do 

odbiornika 

 

+0,25 

 

 

typu U 

 

0,18 

 

Straty kabla +0,01 prostokątny 0,058 

Złożona 

niepewność 
standardowa 

  

normalny 

(k=1) 

 

+2,58 

 

Niepewność 
rozszerzona 

 normalny 

(k=2) 

+5,16 

 

 

 

 

 

 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Pomiary emisji promieniowanej przenośnych baterii 

akumulatorowych, przeprowadzone z zastosowaniem 

komory GTEM, zgodnie z zaleceniami normalizacyjnymi, 

dla trzech ortogonalnych położeń urządzenia wewnątrz 

komory, pozwalają jedynie na wstępne oszacowanie 

wartości całkowitej mocy promieniowanej przez urządzenie. 

Na podstawie wykonanych pomiarów nie jest możliwe 

wiarygodne stwierdzenie czy natężenie pola elektrycznego 

generowane przez badane urządzenie nie przekracza 

dopuszczalnych poziomów emisji, określonych w 

odpowiednich normach. Powodem tego jest fakt, że typowa 

przenośna bateria akumulatorowa w zakresie częstotliwości 

pomiarowych nie spełnia kryterium urządzenia elektrycznie 

małego, gównie ze względu na pracę z podłączonym kablem 

USB. W związku z tym nie może być stosowana wskazana 

w normie procedura korelacyjna. Zasadniczym 

potwierdzeniem wiarygodności uzyskanych wyników jest 

ich korelacja w stosunku do wyników pomiarów 

przeprowadzonych w OATS.  
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THE USE OF GTEM CELL FOR MEASUREMENTS OF RADIATED EMISSIONS 

 OF A PORTABLE POWER BANK  
 

In the paper the measurement techniques of radiated emissions of a typical power bank are presented. The 

measurements were performed in frequency range from 30 MHz to 3,6 GHz using the measurement setup with the GTEM 

cell. The measurement procedure, considering different modes of operation, was proposed. The main sources of measurement 

uncertainty for the presented method were determined. The expanded uncertainty of measurement of radiated emissions was 

estimated.  
 

Keywords: electromagnetic compatibility, radiated emission, GTEM cell. 
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Streszczenie: W artykule został przedstawiony układ automatycz-

nego sterowania diodami elektroluminescencyjnymi, które emitują 
światło o podstawowych barwach, tj. czerwone, zielone i niebie-

skie. Uzyskana jasność i kolor oświetlenia odpowiadają wielko-

ściom zadanym poprzez opracowaną specjalnie na potrzeby ste-

rownika aplikację komputerową. 
 

Słowa kluczowe: pomiar koloru, sterownik LED RGB, mikrokon-

troler. 

 

1. WSTĘP 
 

Urządzenia wykorzystywane do pomiaru koloru nie 

mierzą go bezpośrednio. Czujniki natężenia oświetlenia oraz 

barw, które wykorzystują fotoelementy, pozwalają jedynie 

na określenie ilości światła padającego na ich powierzchnię. 
Określenie koloru światła padającego na czujnik wymaga 

zastosowania odpowiednich pryzmatów lub filtrów optycz-

nych, które pozwalają rozdzielić badane światło na poszcze-

gólne składowe. Najczęściej stosowane są czujniki światła 

oparte o fotodiody [1, 2]. 

W Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej 

w Gdyni, w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej [3], 

zaprojektowano i skonstruowano układ sterujący diodami 

elektroluminescencyjnymi, które emitują światło o podsta-

wowych barwach, tj. czerwone, zielone i niebieskie. Dzięki 

zastosowaniu przetwornika koloru w pętli automatycznej 

regulacji uzyskiwana jasność i kolor oświetlenia odpowiada-

ją wielkościom zadanym. Oprogramowanie sterownika 

umożliwia ponadto komunikację z komputerem PC w celu 

zmiany parametrów. Manualne pomiary przetwornikiem 

koloru zostały wykorzystane do określenia charakterystyk 

tego przetwornika i strumienia świetlnego diod LED. Ponad-

to pomiary, wykonane przy pomocy aparatu cyfrowego 

 i diod LED, zastosowano do wyznaczenia punktu bieli oraz 

wyznaczenia wzorców kolorów dla przetwornika. 

 

2. PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ STEROWNIKÓW LED 
RGB 

 

Tematyka sterowania diodami LED obejmuje wiele 

różnych rozwiązań, począwszy od najprostszych układów 

ściemniaczy, a kończąc na zdalnie sterowanych lampach 

estradowych i wyświetlaczach matrycowych. Najprostsze 

konstrukcje sterowników LED RGB nie posiadają układów 

do automatycznej regulacji emitowanego światła przy po-

mocy przetwornika. Zmiana natężenia oświetlenia oraz jego 

koloru odbywa się najczęściej poprzez wykorzystanie pilota 

zdalnego sterowania, aplikację komputerową lub panel na-

ścienny. Sterowniki tego typu produkowane są przez wiele 

firm, np. QLT, która oferuje ich szeroki wybór [4]. W prak-

tyce, np. do oświetlenia sceny, często wymagane jest zasto-

sowanie lamp o zróżnicowanych kolorach. Zastosowanie 

w tym celu reflektorów LED jest znacznie bardziej energo-

oszczędne oraz mniejsze gabarytowo w porównaniu do kla-

sycznych rozwiązań z wykorzystaniem lamp jarzeniowych 

lub żarowych. Sterowanie diodami LED zwykle odbywa się 
poprzez wykorzystanie protokołu DMX512 [5]. Innym roz-

wiązaniem jest system oświetlenia zaprezentowany na stro-

nie internetowej firmy Digi-Key [6]. Umożliwia on regulację 
temperatury światła białego oraz automatyczną regulację 
natężenia oświetlenia w zależności od natężenia światła 

dziennego. Redukcja jasności diod LED pozwala na obniże-

nie zużycia energii w słoneczne dni. W celu automatycznej 

regulacji naświetlenia pomieszczenia wykorzystano prze-

twornik światła dziennego, który służy do pomiaru światła 

przychodzącego z zewnątrz. Ponadto do pomiaru światła 

wewnątrz pomieszczenia, w celu automatycznej regulacji 

punktu bieli, zastosowano przetwornik koloru. 

 

3. BUDOWA STEROWNIKA 
 

Skonstruowany sterownik LED RGB spełnia następu-

jące założenia projektowe: 

• zasilanie układu sterowania odbywa się ze źródła napię-
cia stałego lub poprzez port USB,  

• sterowane źródło zasilania diod LED mocy pracuje 

poprawnie przy zasilaniu napięciem stałym w zakresie 

9-24 V, ponadto zapewnia regulację jasności, 

• mikrokontroler (MCU, ang. Microcontroller) ATSAMD 

21G18 firmy Atmel umożliwia operację na liczbach 

o długości przynajmniej odpowiadającej liczbom odczy-

tywanym z przetwornika i wykorzystywanym do zmian 

nastaw wypełnienia sygnału PWM sterującego diodami, 
• komunikacja urządzenia z PC poprzez port USB zapew-

nia wymianę danych, sterowanie diodami, konfigurację 
układu i zmiany nastaw, 

• opracowane aplikacje komputerowe do sterowania ręcz-

nego diodami LED z odczytem danych z sensora koloru 

oraz do sterowania automatycznego kolorem i natęże-

niem światła emitowanego przez diody LED umożliwia-

ją badanie sterownika oraz jego użytkowanie, 



90                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 57/2017 

• sterowanie diodami LED mocy odbywa się zarówno 

w układzie regulacji automatycznej oraz układzie stero-

wania ręcznego, 

• algorytm sterujący diodami może być zapisany w pa-

mięci mikrokontrolera lub pamięci komputera PC, 

• zaimplementowano wzorce kolorów podstawowych, 

złożonych oraz bieli, 

• jako źródło światła wykorzystano moduły LED mocy 

zawierające emitery światła o kolorach: czerwonym, zie-

lonym i niebieskim. 

Skonstruowany sterownik LED umożliwia pracę w trybach 

przedstawionych w tabeli 1, przy czym w kolumnach a, b, c 

przedstawiono informacje dotyczące odpowiednio: obsługi 

przetwornika koloru, generatora PWM, protokołu DMX512. 

 
Tabela 1. Tryby pracy sterownika 

 
tryb pracy 

     Mode ..... 
sterowanie  

LED’ami 

poprzez 

obsługa 

a b c 

USB_S USB X   
USB_S_DMX USB   X 

USB_S_DMX_S USB X  X 

USB_S_PWM USB  X  

USB_S_PWM_S USB X X  

USB_DMX_PWM USB  X X 

USB_DMX_PWM_S USB X X X 

DMX MCU   X 

DMX_S MCU X  X 

PWM MCU  X  

PWM_S MCU X X  

DMX_PWM MCU  X X 

DMX_PWM_S MCU X X X 

IDLE - tryb specjalny  oczekuje na przejście w inny  tryb 

REBOOT - tryb spe-

cjalny 
 automatycznie restartuje sterownik 

RESTART_USB - 
tryb specjalny 

 restartuje połączenie USB kompu-

tera ze sterownikiem 

CONFIG - tryb spec-

jalny 
 umożliwia konfigurację sterowni-

ka  poprzez USB, np. zmianę do-

myślnego trybu pracy. 

 

Do budowy urządzenia wykorzystano mikrokontroler 

ATSAMD21G18, który umieszczony jest na platformie 

Arduino Zero Pro [7]. Mikrokontroler o 32-bitowej architek-

turze ARM Cortex-M0+ wybrano ze względu na możliwość 
zakupu wraz z programatorem i debuggerem na jednym PCB 

(ang. Printed Circuit Board). Mikrokontroler posiada modu-

ły komunikacji szeregowej SERCOM (ang. Serial Commu-

nication Interface), które obsługują wiele standardów komu-

nikacyjnych. Jednym z nich jest standard I
2
C (ang. Inter-

Integrated Circuit), który używany jest przez inne układy 

scalone zastosowane w zbudowanym sterowniku.  

Przy doborze przetwornika światła TCS34725 firmy 

TAOS [1] uwzględniono między innymi koszt zakupu, do-

kładność odczytywanych wyników, sposób prowadzenia 

pomiaru, metodę komunikacji oraz dostępność. Przetwornik 

ten posiada matrycę dwunastu fotodiod pokrytą filtrami pod-

czerwieni i kolorów, przy czym do pomiarów poszczegól-

nych pasm RGB są wykorzystywane po trzy fotodiody, 

a pozostałe znajdują się wyłącznie pod filtrem podczerwieni. 

Przetwornik komunikuje się z mikrokontrolerem poprzez 

magistralę I
2
C, przez którą przesyłane są dane cyfrowe re-

prezentujące wyniki pomiaru światła poszczególnych pasm 

oraz wynik pomiaru światła widzialnego. Dane te są 16 

bitowymi liczbami całkowitymi bez znaku. Układ przetwor-

nika koloru został zamontowany na PCB Adafruit Flora 

Color Sensor with White Illumination LED [8]. 

Do zasilania diod zastosowanych w zbudowanym ste-

rowniku wykorzystano impulsowe przekształtniki prądu 

stałego o topologii buck, które obniżają napięcie. Prze-

kształtniki te umożliwiają pracę z napięciami przekraczają-
cymi napięcie przewodzenia diod. Układ scalony PT4115 

firmy PowTech, wykorzystany w tych przekształtnikach, 

umożliwia sterownie sygnałem PWM oraz analogowym [9]. 

Do budowy sterownika LED zastosowano gotowe moduły 

oparte o układ PT4115, przy czym wprowadzono następują-
ce zmiany: usunięto mostki prostownicze (układy zostały 

zasilone napięciem stałym), wyprowadzono przewód od 

pinu sterującego zasilaczem. Do budowy urządzenia wyko-

rzystano także generator przebiegów PWM, który jest stero-

wany poprzez magistralę I
2
C. Wybrany układ scalony 

PCA9685 firmy NXP posiada 16 niezależnych wyjść o roz-

dzielczości 12 bitów [10]. Taktowanie tego układu zapewnia 

wbudowany oscylator RC. Częstotliwość nośną PWM moż-
na zmieniać poprzez wbudowany preskaler. Generator PWM 

jest umieszczony na PCB Adafruit 16-Channel 12-bit PWM 

[11].  

Do poprawnej pracy sterownik LED RGB wymaga 

komunikacji pomiędzy zastosowanymi układami scalonymi, 

do czego wykorzystana jest magistrala I
2
C. Natomiast do 

komunikacji z komputerem wykorzystano port USB skonfi-

gurowany po stronie mikrokontrolera jako CDC (ang. Com-

munication Device Class). W celu zwiększenia ilości kana-

łów PWM dostępnych dla mikrokontrolera został zastoso-

wany układ generatora PWM typu PCA9685, co również 
zwiększyło rozdzielczość sygnału PWM. W zbudowanym 

sterowniku wykorzystano część kanałów PWM (tj. 12, 13, 

14, 15), pozostałe mogą posłużyć do podłączenia większej 

ilości sterowalnych zasilaczy LED. 

Do regulacji prądu skutecznego diod regulowane zasi-

lacze prądowe korzystają z wygenerowanego sygnału PWM. 

Przetwornik światła wykorzystuje siatkę fotodiod przesło-

niętych odpowiednimi filtrami, usuwającymi podczerwień, 
tak, aby możliwy był pomiar zawartości składowych RGB 

oraz natężenia światła. Dane uzyskane z przetwornika są 
przesyłane do mikrokontrolera, który nimi zarządza w zależ-
ności od wybranego trybu pracy. Przetwornik ustawiono 

w taki sposób, aby światło diod LED padało prostopadle na 

jego powierzchnię. Uzyskano w ten sposób możliwość wy-

konania pomiaru jasności diod LED, wyniki są wykorzysty-

wane podczas automatycznej regulacji światła emitowanego. 

Algorytm regulacji może być wykonywany zarówno przez 

procesor mikrokontrolera jak i komputera PC, zależnie od 

wybranego trybu pracy. Dodatkową funkcją realizowaną 
przez sterownik LED RGB jest obsługa protokołu DMX512, 

który jest standardem wykorzystywanym w sterowaniu 

oświetleniem i innymi efektami scenicznymi. Na rysunku 1 

przedstawiono konstrukcję mechaniczną przed końcowym 

montażem. Przetwornik koloru znajduje się na górze kon-

strukcji i skierowany jest na szkło akrylowe. Moduł LED 

wraz z układem chłodzenia oraz zasilaczami prądowymi 

znajduje się w środkowej części sterownika. Najniższa płyta 

jest wykorzystana do montażu modułu mikrokontrolera wraz 

z generatorem PWM. Przerwy pomiędzy płytami pilśnio-

wymi umożliwiają przepływ powietrza. 

 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 57/2017                                                                         91 

przetwornik koloru,

zamontowany pod szkłem

akrylowym

moduł LED

przerwa (3 mm)

na rozgrzane

powietrze

złącze zasilania

wentylatora

złącze zasilania

regulowanych zasilaczy

prądowych modułu LED

moduł

mikrokontrolera

 
Rys. 1. Sterownik diod LED RGB mocy 

 

Schemat blokowy wykonanego sterownika wraz z jego 

peryferiami przedstawiono na rysunku 2. 

 
Sterownik LED

Arduino Zero Pro

Adafruit Flora Color 
Sensor

TCS34725

Adafruit 16-Channel 
12-bit PWM

PCA9685

Debbuger/
Programator

A06-0736 EDBG

Mikrokontroler

ATSAMD21G18

Sterowane zasilacze 
prądowe

PT4115

LED Mocy

Źródło napięcia 
stałego

9-24V

I2
C

Komputer 
Osobisty

Sygnały PWM (Kanały PWM)

Źródło napięcia 
stałego

5V

Źródło napięcia 
stałego

(możliwość zasilania 
również przez 
dowolne USB)

3.3V

USB
(programming)

Wyjście danych 
DMX512 do 

bufora

np. MAX485

Dane DMX512 (Kanały DMX512)

USB
(native)

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy sterownika 

 

4. KOMUNIKACJA PC ZE STEROWNIKIEM 
 

Układ sterownika komunikuje się z komputerem po-

przez port USB. Program zawarty w mikrokontrolerze emu-

luje port szeregowy. Umożliwia to transmisję danych użyt-

kowych oraz danych konfiguracji wirtualnego portu szere-

gowego, tj. szybkości transmisji, ilości bitów stopu i danych 

w ramce, konfigurację parzystości i trybu sprzętowej kontro-

li przesyłania danych. Zastosowany mikrokontroler nie ma 

sprzęgniętego portu szeregowego z wirtualnym, dlatego 

możliwe było wykorzystanie danych konfiguracji portu 

szeregowego do komunikacji sterownika LED z kompute-

rem PC. W skonstruowanym sterowniku LED konfiguracja 

szybkości transmisji została zastosowana do zmiany trybu 

pracy. Aby komputer PC wykrył sterownik wymagane jest 

zainstalowanie programów obsługi urządzenia dostarczo-

nych przez firmę Atmel, są one dostępne na stronie interne-

towej [12]. Skomunikowanie ze sterownikiem LED wyma-

ga: 

• połączenia komputera ze sterownikiem LED, co uzysku-

jemy poprzez przewód USB wpięty do portu native na 

PCB mikrokontrolera, 

• skonfigurowania odpowiedniej szybkości transmisji 

w celu wyboru trybu pracy sterownika LED, w innym 

wypadku zostanie użyty tryb zapisany w pamięci nieu-

lotnej sterownika, 

• otwarcia portu szeregowego przypisanego sterownikowi 

LED przez system operacyjny komputera. 

W celu zmiany trybu pracy sterownika LED należy zamknąć 
port szeregowy po stronie PC, a następnie otworzyć go 

 z inną prędkością transmisji.  

Zbudowany sterownik posiada 13 trybów pracy, dla 

których zdefiniowano formaty pakietów przesyłanych da-

nych. W celu uniknięcia przesyłania zbędnych danych, 

w zależności od trybu pracy, zmieniany jest rozmiar pakietu  

i jego zawartość. Więcej informacji na temat protokołu ko-

munikacyjnego znajduje się w pracy [3]. 

 

5.  OPROGRAMOWANIE STEROWNIKA 
 

Opracowany algorytm regulacji koloru i jasności diod 

LED spełnia następujące założenia: 

• umożliwia regulację zarówno koloru jak i natężenia 

światła, 

• jest wykonywany cyklicznie w odstępach czasu zbliżo-

nych do czasu wykonywania pomiaru przez przetwornik 

koloru, 

• zwraca liczby 16 bitowe, które są konwertowane do 

innych formatów w zależności od potrzeb, np. na format 

liczby 8 bitowej dla 8 bitowych kanałów DMX512, 

• wartość zadana poszczególnych składowych kolorów 

RGB jest równoznaczna z wymaganym odczytem uzy-

skanym poprzez przetwornik koloru. 

Założenie cykliczności rozwiązano poprzez zastosowa-

nie, wbudowanego w mikrokontroler, licznika taktowanego 

zegarem MCU. Licznik ten po przepełnieniu uruchamia 

procedurę przerwania i zaczyna pracę od początku. Dzięki 

dobraniu odpowiedniego dzielnika zegara licznika uzyskano 

czas cyklu zbliżony do czasu pomiaru przetwornika koloru 

równego 100 ms. Spełnienie pozostałych założeń uzyskano 

dzięki zdefiniowaniu zmiennych oraz wykonaniu obliczeń.  
Algorytm zaimplementowany w pamięci mikrokontrolera 

oraz w aplikacji komputerowej przedstawiono na rysunku 3. 

Program dla mikrokontrolera został napisany w wersji 7 

środowiska Atmel Studio, natomiast aplikacje komputerowe 

w wersji 2.1.2 środowiska Processing. Opracowana aplikacja 

komputerowa do sterowania manualnego i wykonywania 

pomiarów umożliwia manualne wpisywanie wartości okre-

ślającej wypełnienia kanałów PWM sprzęgniętych z diodami 

LED oraz odczytywanie danych przychodzących z prze-

twornika koloru poprzez USB. Natomiast druga opracowana 

aplikacja umożliwia sterowanie automatyczne diodami LED 

poprzez USB. Diody LED RGB sterowane są w taki sposób, 

aby wartość światła poszczególnych składowych RGB pada-

jąca na przetwornik koloru odpowiadała wpisanym warto-

ściom zadanym. 
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Pobierz dane koloru z 
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Wyznaczanie  wartość znaku uchybu:
 uchyb_znak

 
 

Rys. 3. Zaimplementowany algorytm regulacji 

 

6. POMIARY 
 

W celu sprawdzenia liniowości przetwornika koloru wy-

konano serię pomiarów źródła światła z różnych odległości. 

Przetwornik koloru został ustawiony naprzeciwko świecącej 

diody LED, natomiast źródło światła i przetwornik koloru 

ustawiono równolegle. Dane z przetwornika koloru były 

odczytywane poprzez opracowaną aplikację. Uzyskane wy-

niki przedstawiono na rysunku 4 oraz tabeli 2, oś pionowa 

przedstawia wartość proporcjonalną do światłości źródła 

obliczoną na podstawie odczytów z przetwornika. Można 

zaobserwować tendencję do wzrostu wartości światłości 

przy większej odległości, tj. mniejszej ilości światła dociera-

jącej do przetwornika. 

 

 
 

Rys. 4. Pomiar liniowości przetwornika koloru 

 

 

Tabela 2. Wyniki pomiarów liniowości przetwornika koloru 

 

Odległość  
przetwornika od  

źródła [cm] 

3 5 7 9 11 14 

Pomiar światła 

(tylko filtrem 

podczerwieni) 

14050 5377 2820 1753 1158 732 

Pomiar światła  

czerwonego 
5745 2200 1143 714 472 288 

Pomiar światła  

zielonego 
4371 1670 881 550 362 234 

Pomiar światła  

niebieskiego 
3485 1333 701 438 289 185 

 

Sprawdzono również liniowość wartości uzyskiwanego 

światła z diod LED w zależności od wartości wypełnienia 

PWM, wyniki pomiarów przedstawiono na rysunku 5 oraz 

w tabeli 3. 

 

 
Rys. 5. Pomiar liniowości PWM 

 

Tabela 3. Wyniki pomiarów liniowości PWM 

 

Wypełnienie 

PWM 

Odczyt wartości światła z przetworni-

ka koloru odpowiadający kolorowi 

sterowanej diody LED 

0 – 4096 % czerwony zielony niebieski 

0 0 16 12 11 

410 10 795 696 1639 

819 20 1545 1375 3252 

1229 30 2286 2050 4860 

1638 40 3015 2700 6500 

2048 50 3740 3395 8075 

2458 60 4445 4050 9650 

2867 70 5145 4720 11250 

3277 80 5800 5375 12830 

3686 90 6000 6030 14400 

4096 100 7090 6675 15950 

 

W celu wyznaczenia wzorców kolorów podstawowych, 

mieszanych i barwy białej o temperaturze światła dziennego 

przeprowadzono serię pomiarów przetwornikiem koloru 

i cyfrowym aparatem fotograficznym Canon PowerShot 

A630. W celu uzyskania pożądanej barwy ustawiono ręcznie, 

przy pomocy opracowanego programu, wartości wypełnienia 

sygnałów sterujących diodami elektroluminescencyjnymi do 

czasu uzyskania satysfakcjonującej barwy pomierzonej apa-

ratem cyfrowym. Barwę z aparatu cyfrowego odczytywano, 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

10 30 50 70 90 110 130 150

w
a

rt
o

ść
 p

ro
p

o
rc

jo
n

a
ln

a
 d

o
 ś

w
ia

tł
o

śc
i 
źr

ó
d

ła

odległość [cm]

Tylko filtr podczerwieni Kolor czerwony

Kolor zielony Kolor niebieski

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 20 40 60 80 100

O
d

cz
y

t 
z 

p
rz

e
tw

o
rn

ik
a

 k
o

lo
ru

Wartość wypełnienia PWM [%]

Kolor czerwony przy sterowaniu czerwoną LED

Kolor zielony przy sterowaniu zieloną LED

Kolor niebieski przy sterowaniu niebieską LED



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 57/2017                                                                         93 

jako wartości HSV (ang. H – Hue, S – Saturation, V – Value) 

[13]. Jako satysfakcjonujący poziom błędu przyjęto uchyb 

wartości odcienia kolorów poniżej 2°. Jednocześnie usiło-

wano uzyskać jak najwyższą wartość nasycenia w przypadku 

kolorów oraz jak najniższą wartość nasycenia dla bieli.  

Na potrzeby implementacji wzorców wykonano pomia-

ry dla różnych jasności poszczególnych kolorów i bieli oraz 

znormalizowano je do wartości odczytanych z przetwornika 

koloru bez filtra koloru. Uzyskane wzorce kolorów zostały 

wykorzystane jako punkty odniesienia w palecie kolorów. 

Przy ich pomocy interpolowano wzorzec koloru o pożąda-

nym odcieniu i nasyceniu. W celu zmiany natężenia światła 

na pożądane wszystkie wartości kolorów składowych uzy-

skanego wzorca są mnożone przez nieujemny współczynnik 

określający jasność. Współczynnik ten jest w przybliżeniu 

równy sumie odczytów poszczególnych kolorów składo-

wych z przetwornika koloru po zakończonym procesie regu-

lacji. Uzyskane wzorce dla zastosowanego przetwornika 

przedstawiono w tabeli 4. 

 
Tabela 4. Uzyskane wzorce kolorów 

 

Kolor 
Czer-

wony 
Żółty 

Zielo-

ny 

Tur-

kuso-

wy 

Nie-

bieski 

Fuk-

sja 
Biały Składo-

wa 

czerwo-

na 
0,872 0,407 0,073 0,057 0,020 0,518 0,306 

zielona 0,044 0,427 0,605 0,484 0,152 0,104 0,373 

niebie-

ska 
0,085 0,201 0,267 0,468 0,783 0,418 0,348 

 

Aby wyznaczyć wartości zadane dla regulatora należy 

odpowiednio przeliczyć kolor i światłość (sumę składowych 

RGB odczytywanych przez przetwornik). Przykładowo 

wyznaczono dane wejściowe algorytmu regulacji LED RGB 

dla odcienia złożonego w 60% z koloru niebieskiego o nasy-

ceniu 80% oraz dopełnionego turkusowym i współczynnika 

określającego światłość równego 2000. Uzyskanie niezbęd-

nych danych wymagało:  

1. Wyznaczenia wzorca dla pożądanego odcienia, złożonego 

w 60% z koloru niebieskiego dopełnionego turkusowym 

(tzn. kolorem z sąsiadującego narożnika), z istniejących 

wzorców kolorów na podstawie zależności 

 

 ( ) 2111 1 HkHkH p ⋅−+⋅=  (1) 

gdzie: pH  to wzorzec dla pożądanego odcienia, 1H - wzo-

rzec koloru najbliższego do pożądanego odcienia odczytany 

z tabeli 4, 2H  - wzorzec koloru dopełniającego pożądany 

odcień odczytany z tabeli 4, 1k  - wartość współczynnika 

określającego odcień. 

Po podstawieniu odpowiednich danych otrzymujemy 
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6570,0

2848,0

0348,0

468,0

484,0

057,0

6,01

783,0

152,0

020,0

6,0pH  

2. Wyznaczenia wzorca, uwzględniającego dodatkowo po-

żądane nasycenie równe 80%, na podstawie wzorca kolo-

ru białego i wzorca pożądanego odcienia na podstawie 

wzoru 

 

 ( ) WkHkH pps ⋅−+⋅= 22 1  (2) 

gdzie: psH  to wzorzec pożądanego odcienia o pożądanym 

nasyceniu, pH  - wzorzec dla pożądanego odcienia, W  - 

wzorzec bieli odczytany z tabeli 4, 2k  - wartość nasycenia. 

Po podstawieniu odpowiednich danych otrzymujemy 
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3. Wyskalowania uzyskanego wzorca pożądanego odcienia 

uwzględniającego wymagane nasycenie przez współ-

czynnik określający jasność równy 2000, czyli  

 

 pspsk HkH ⋅= 3  (3) 

gdzie: pskH  to szukane nastawy dla algorytmu regulacji 

LED RGB, 3k  to współczynnik skalujący jasność. 

Po podstawieniu danych otrzymujemy 
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Wielościan kolorów (rys. 6) przedstawia rozmieszcze-

nie kolorów względem siebie. Punkty znajdujące się na 

wierzchołkach górnego sześciokąta pokrywają się z uzyska-

nymi wzorcami kolorów, natomiast punkt środkowy pokry-

wa się z wzorcem bieli. Ponadto kolor czerni uzyskujemy 

dla zerowych wartości wejściowych algorytmu regulacji 

LED RGB. Natomiast maksymalną wartość jasności uzy-

skamy, gdy dowolny kanał LED ulegnie nasyceniu, tzn. 

wartość wypełnienia PWM po zakończonym procesie regu-

lacji będzie równa 100%. 

 

 
 

Rys. 6. Wielościan kolorów [3] 

 

Na rysunku 7 przedstawiono wykonany sterownik LED 

RGB podczas pracy w trybie MODE_PWM_S, co oznacza, 

że algorytm regulacji wykonywany jest w mikrokontrolerze, 
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a sterowanie odbywa się przy pomocy przetwornika koloru 

oraz generatora PWM. Światło emitowane przez diody ma 

odcień niebiesko - turkusowy, zgodnie z wartościami zada-

nymi znajdującymi się w pamięci nieulotnej mikrokontrole-

ra. 

 

 
 

Rys. 7. Sterownik LED w czasie pracy 

 

7. ZAKOŃCZENIE 

 

Zbudowane urządzenie może być wykorzystane jako na-

rzędzie do pomiaru natężenia i koloru oświetlenia. Wyko-

nywanie pomiarów światła przetwornikiem koloru można 

wykorzystać w pracowniach graficznych w celu stabilizacji 

temperatury światła wewnątrz pomieszczeń. Można je po-

nadto wykorzystać jako stanowisko laboratoryjne do obser-

wacji zachowania diod LED, a w szczególności zagadnień 
związanych z uzyskaniem barwy białej. Możliwe jest rów-

nież wykorzystanie układu jako kontrolera protokołu 

DMX512 do sterowania efektami scenicznymi, wymaga to 

jednak zastosowania odpowiednich buforów, np. układu 

scalonegoMAX485 firmy Maxim. Zbudowany sterownik 

LED, po modyfikacji programu mikrokontrolera, można 

rozbudować o kolejne przetworniki koloru i moduły LED 

w celu sterowania oświetleniem w wielu pomieszczeniach. 

Program mikrokontrolera można też przystosować do pracy 

z innym przetwornikiem koloru, np. z wykorzystującym 

filtry interferencyjne w celu zwiększenia dokładności odczy-

tów światła. 
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AUTOMATED HIGH POWER RGB LED DRIVER 
 

 Automation system that controls electro luminescent diodes which emit the light of basic colors, red, green and blue, was 

presented in this article. Brightness and color of the light corresponds to the parameters set in the computer application creat-

ed to control the driver. 

 

Key words: the measurement of colors, RGB LED driver, microcontroller. 
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Streszczenie: Problem oceny usterek sprzętu elektronicznego 

z uwzględnieniem aspektów ubezpieczeniowych jest ciągle 

aktualny, mimo nowych metod oceny ryzyka awarii. W niniejszym 

artykule porusza się aspekt finansowy po wystąpieniu awarii 

urządzeń z punktu widzenia analizy eksperckiej dla firmy 

ubezpieczeniowej. Postawione tezy zostały poparte przykładem 

analizy przyczynowo skutkowej wraz z analizą uszkodzeń i błędów 

w przykładowej instalacji. Zaproponowany został również sposób 

oceny ryzyka wystąpienia awarii o tych samych przyczynach. 

W dalszej części artykułu przedstawiona została analiza strat 

materialnych na skutek wystąpienia awarii oraz analiza kosztów 

zredukowanych w wyniku przeprowadzonych analiz eksperckich. 

 
Słowa kluczowe: ocena usterek, ocena ryzyka, analiza strat 

materialnych. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Wstęp 

Rozwój technologii sprawia, że w sektorze przemysłu 

procesowego pojawia się coraz więcej rozwiązań 
bezpieczeństwa. Niesie to wyzwania związane z oceną 
występujących awarii oraz ich konsekwencji. Istotną rolę 
przy ocenie odgrywają warstwy zabezpieczeniowo-

ochronne, co wiąże się z opublikowaniem szeregu 

poradników i dokumentów normatywnych. W obecnych 

czasach jednym ze sposobów zapobiegania wypadkom jest 

wprowadzenie, przestrzeganie i modyfikacja aktów 

prawnych i norm określających warunki, jakie powinny 

spełniać maszyny, urządzenia i całe zakłady przemysłowe 

[1]. 

Awarie przemysłowe występujące w zakładach 

podwyższonego ryzyka, dały impuls do prężnego rozwoju 

dziedziny określanej mianem inżynierii ryzyka. Do zadań tej 

gałęzi należą: identyfikacja występujących zagrożeń, 
oszacowanie ryzyka, a także zarządzania ryzykiem w celu 

jego minimalizowania. W świetle nowych rozwiązań 
złożoności obiektów i systemów wymagane są pogłębione 

rozważania i analizy [2].  

Rygorystyczne zapisy prawne, ale także złożone 

analizy nie gwarantują, że niekorzystne zdarzenia 

o charakterze losowym nie wystąpią [3]. Dlatego też prócz 

środków informacyjnych i represyjnych związanych 

z ustawodawstwem, zaczęto stosować elementy 

kompensacyjne. Pozwalają one na zrekompensowanie strat 

w przypadku wystąpienia szkody losowej.  

Obecnie najpopularniejszą formą zarządzania ryzykiem 

jest transfer ryzyka do firm ubezpieczeniowych. 

Przedsiębiorstwa i spółki ubezpieczeniowe stają się 
właścicielem ryzyk. Firmy musza zarządzać ryzykiem w taki 

sposób, aby minimalizować ewentualny negatywny wpływ 

ryzyka na własną sytuacje finansową i pozycję na rynku 

ubezpieczeniowym [3]. Biorąc to pod uwagę firmy 

ubezpieczeniowe stają się jednym z podmiotów najbardziej 

zaangażowanych w rozwój inżynierii ryzyka. Oddziałują 
tym samym na poziom bezpieczeństwa różnych obiektów 

i zakładów przemysłowych. Przed firmami 

ubezpieczeniowymi stoją nowe wyzwania związane ze 

wzrostem złożoności ubezpieczonych obiektów i systemów. 

Losowe i nieszczęśliwe wypadki występują nawet 

w przypadku zastosowania wszystkich niezbędnych 

i wymaganych zabezpieczeń. Gdy nastąpi szkoda losowa 

zastosować można kompensację, która możliwe szybko 

przywróci stan instalacji, który był przed wystąpieniem 

awarii. Następuje to głównie przez wyrównanie strat 

finansowych oraz zaspokojenie różnych potrzeb 

wywołanych przez to zdarzenie [4, 5]. Formą pokrywania 

ujemnych następstw zdarzeń losowych są ubezpieczenia. 

 

1.2. Ubezpieczenie zakładu przemysłowego 

Zakład przemysłowy jest obiektem, w którym 

występuje duża ilość zagrożeń. Do zagrożeń w zakładach 

przemysłowych należy zaliczyć skutki zdarzeń losowych 

powodujących m.in. utratę, uszkodzenie mienia lub 

zniszczenie. Występowanie zagrożeń wymaga kontroli. 

Instrumentem finansowej kontroli ryzyka jest jego 

ubezpieczenie, które bazuje na transferze ryzyka na inny 

podmiot tj. towarzystwo ubezpieczeniowe [2]. Rozwój 

technologii i nowe rozwiązania produkcyjne wdrażane 

w zakładach przemysłowych, inwestycje związane 

z rozwojem inżynierii są wyzwaniem również dla firm 

ubezpieczeniowych ze względu na potrzeby dostosowania 

oferowanej ochrony ubezpieczeniowej do występujących 

zagrożeń często trudnych do jednoznacznego i trafnego 

zidentyfikowania. 

 

1.3. Analiza ryzyka a działalność ubezpieczeniowa 

Przedsiębiorstwa mają na celu optymalizowanie 

kosztów oraz maksymalizowanie zysków. Cele te osiąga się 
dzięki minimalizowaniu kosztów przy założonym poziomie 

przychodów z prowadzanej działalności lub poprzez 

maksymalizowanie przychodów przy założonym poziomie 
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kosztów. Wielkość przychodów uzależniona jest od ilości 

i jakości wytwarzanych towarów oraz osiąganej ceny 

jednostkowej poszczególnych produktów [2]. Jednakże 

prowadzenie przedsiębiorstwa odbywa się w warunkach 

niepewności, występującej w dwóch kategoriach, jako 

niemierzalnej oraz mierzalnej zwanej ryzykiem. Metody 

dotyczące oceny ryzyka stosowane są na różnych poziomach 

złożoności i zaawansowania. Pierwszą metodą ograniczenia 

szkód powodowanych przez zdarzenia losowe były działania 

represyjne, zmierzające do usunięcia lub zatrzymania 

występowania zdarzenia, które powstało [6]. Ze względu na 

małą efektywność tej metody nastąpił rozwój metod 

prewencyjnych. Mają one na celu wyeliminowanie 

możliwości wystąpienia negatywnego zdarzenia losowego 

lub zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia takiego 

zdarzenia. Dopiero metody kompensacyjne umożliwiły 

pokrycie strat losowych, które zaistniały pomimo 

prowadzonych wcześniej działań prewencyjnych lub 

represyjnych [7]. Celem procesu zarzadzania ryzykiem jest 

zapewnienie operacyjnej ciągłości i efektywności 

przedsiębiorstwa, która może być zakłócona przez 

wystąpienie różnego rodzaju zagrożeń. Metodą zarządzania 

ryzykiem jest transfer ryzyka występującego 

w przedsiębiorstwie do firmy ubezpieczeniowej. 

W zależności od wyników analizy i oceny ryzyka firma 

ubezpieczeniowa podejmuje decyzje o jego podjęciu lub 

odrzuceniu, a w konsekwencji o wysokości składki 

ubezpieczeniowej. 

 

2. PROPOZYCJA METODY OCENY RYZYKA 
 

2.1. Przyjęty sposób realizacji metody 

Koncepcja klasyfikacji i oceny ryzyka w obiektach 

przemysłowych bazuje m.in. na zapisach Dyrektywy Seveso 

III [8]. Zgodnie z dyrektywą, podstawą do zaliczania obiektu 

niebezpiecznego do danego kryterium progowego jest ilość 
przechowywanej substancji niebezpiecznej.  

Zgodnie z przyjętym sposobem realizacji klasyfikacji 

przyjęto, że: zakład o zwiększonym ryzyku-ZZR oznacza 

zakład wykorzystujący instalacje stwarzające w razie awarii 

zagrożenia o mniejszym stopniu zagrożenia, które są 
identyfikowane z zastosowaniem mniejszych wartości. 

Zakład o dużym ryzyku- ZDR oznacza zakład posiadający 

instalacje stwarzające w razie awarii zagrożenia o większym 

stopniu zagrożenia. Podstawą realizacji procedury zaliczania 

(kwalifikacji, identyfikacji) obiektu niebezpiecznego są 
substancje niebezpieczne stanowiące wraz z przypisanymi 

im wartościami progowymi kryteria kwalifikacyjne dla 

instalacji niebezpiecznych [8, 9]. 

 Na rysunku 1 przedstawiono elementy, które należy 

uwzględnić podczas klasyfikacji ryzyka. Są to ilość 
substancji niebezpiecznych, ilość pracowników, lokalizacja 

użytkowanego sprzętu, profil produkcji danego zakładu. 

Ponadto należy brać pod uwagę zagrożenia wynikające 

z profilu produkcji. Przy uwzględnieniu tych aspektów 

wynikiem przeprowadzanej klasyfikacji bazującej na 

odpowiednich macierzach jest kategoria ryzyka 

umożliwiająca ocenę przez przedsiębiorstwo 

ubezpieczeniowe możliwości podjęcia transferu ryzyka. 

 

  

Kategoria ryzyka 

Ilość substancji niebezpiecznych  
 

Rys. 1. Elementy wymagane do przeprowadzenia procesu 

klasyfikacji 

 

Dana kategoria jest nadawana na podstawie 

uzyskanych punktów przez dany obiekt. Schemat blokowy 

procesu klasyfikacji przedstawiony jest na rysunku 2. 

 

Kategoria ryzyka 

 
 

Rys. 2. Schemat algorytmu proponowanej klasyfikacji 

 

Rysunek 2 przedstawia schemat algorytmu 

proponowanej klasyfikacji. Ze względu na różnorodne 

obiekty podwyższonego ryzyka przejęto, iż elementem 

wyjściowym do dokonania klasyfikacji będzie 

uwzględnienie dyrektywy Seveso. Krok ten uzależniony jest 

od tego czy dany obiekt przemysłowy spełnia wymagania 

dyrektywy. W przypadku klasyfikacji Seveso dany obiekt 

otrzymuje stosowne wartości cząstkowe wynikające 

z dyrektywy. W razie nie spełnienia wymagań uwzględniana 

jest ilość pracowników, lokalizacja obiektu, profil produkcji 

a także zagrożenia w zakładzie przemysłowym. 

W proponowanej metodzie wyróżniono cztery kategorie 

ryzyka. Kategoria IV odpowiada najwyższemu poziomowi 

niosącemu za sobą największe wymagania ze względu na 

wymagania bezpieczeństwa w zakładzie, natomiast kategoria 

I jest najmniej wymagającą kategorią. 
Ze względu na ryzyko strat ludzkich należy uwzględnić 

ilość pracowników w przedsiębiorstwie. Matryca na rysunku 

3 ilustruje odpowiednie kategorie punktowe. 

W poszczególnych komórkach matrycy znajdują się 
wartości, które należy doliczyć przy dokonywaniu przeliczeń 
algorytmu klasyfikacji, korzystając z opracowanych 

uprzednio procedur [9]. Przyjęto kategorie 

prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, które są 
traktowane analogicznie dla wszystkich matryc w procesie 

klasyfikacji obiektów [10, 11]. Przedstawione wartości 

w matrycach to odpowiednio: 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia [10, 11] 

1 – (Bardzo rzadkie) Może wystąpić tylko w wyjątkowych 

okolicznościach raz na 25 lub więcej lat. 

2 – (Rzadkie) Nie oczekuje się, że może się zdarzyć istnieje 

mała szansa, czy też inne okoliczności, aby zdarzenia mogły 

wystąpić. Mogą one wystąpić raz na 15 lat. 
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3 – (Możliwe) Może zdarzyć się w określonym czasie, jest 

pewna szansa, że zdarzenie może wystąpić. Może wystąpić 
raz na 10 lat. 

4 – (Prawdopodobne) Jest prawdopodobne, że wystąpi 

w większości okoliczności zdarzenia są systematyczne. 

Występuje znaczna szansa, pozwalająca na jego wystąpienie. 

Może zdarzyć się raz na 5 lat. 

5 – (Bardzo prawdopodobne) Oczekuje się, że zdarzy się 
w większości okoliczności, zdarzenia te są bardzo dobrze 

udokumentowane. Może wystąpić częściej niż raz na rok. 

 
 

 
 

Rys. 3. Matryca klasyfikacja ze względu na ilość 
pracowników 

 

Ze względu na profil produkcji wyróżniono 

klasyfikacje przedstawione na rysunku 4. 

 
 
Profil produkcji zakładu 

 
 

Rys. 4. Matryca klasyfikacja ze względu na profil produkcji  

 

Kategorie zakładu zostały przedstawione na rysunku 5 

wykorzystywane są przy dokonywaniu klasyfikacji wedle 

matrycy z rysunku 4. Dokonując klasyfikacji zakładów 

produkcyjnych bazowano na informacjach zawartych 

w opracowaniach literaturowych [9, 10]. 
 

 
 

Rys. 5. Kategorie produkcji zakładów przemysłowych 

 

Kolejnym krokiem algorytmu oceny jest dokonanie 

klasyfikacji z uwzględnieniem zagrożeń w instalacji 

podwyższonego ryzyka. Na rysunku 6 przedstawiono 

wyróżnione kategorie zilustrowane w matrycy. 
 

  
 

Rys. 6. Matryca klasyfikacja ze względu na zagrożenia 

w zakładzie 

 

Skutki wystąpienia zdarzenia przedstawione na rysunku 

6 w zależności od przyjętego poziomu zagrożenia 

sklasyfikowano w następujący sposób: 

1 - (Nieistotne) Nie ma ofiar śmiertelnych i rannych. 

Niemierzalny jest efekt oddziaływania zdarzenia na 

środowisko naturalne. Brak lub niewielki uszczerbek na 

zdrowiu pracowników.  

2 - (Małe) Mała liczba rannych, lecz bez ofiar śmiertelnych. 

Wymagana pierwsza pomoc dla pracowników. Występują 
zniszczenia na terenie obiektu przemysłowego. Niewielkie 

straty finansowe, oraz znikomy wpływ na środowisko 

naturalne o krótkotrwałym znaczeniu. 

3 - (Średnie) Potrzebna pomoc medyczna dla pracowników, 

lecz bez ofiar śmiertelnych. Spore straty finansowe.  

Występuje oddziaływanie na środowisko naturalne. 

4 - (Duże) Mocno poranieni pracownicy, dużo osób 

hospitalizowanych, ofiary śmiertelne. Duże straty finansowe. 

Długotrwałe efekty w środowisku naturalnym. 

5 - (Katastrofalne) Duża liczba poważnie rannych. Duża 

liczba hospitalizowanych w tym ofiary śmiertelne. Rozległe 

zniszczenia obiektów. Duży wpływ zdarzenia na środowisko 

naturalne, stałe zniszczenia. 

Uwzględnienie takich elementów składowych 

proponowanej metody analizy pozwoli w sposób miarodajny 

ocenić ryzyko. A tym samym umożliwi analitykowi ryzyka 

dokonanie określenia wymaganego transferu ryzyka, a co za 

tym idzie określenia warunków i kryteriów polisy 

ubezpieczeniowej w danym zakładzie przemysłowym. 

 
2.2. Analizowana instalacja 

Rozpatrywanym systemem jest układ biogazowni 

rolniczej. Mimo prawidłowo zaprojektowanej instalacji 

odgromowej, w wyniku bezpośredniego wyładowania 

piorunowego, została uszkodzona cała infrastruktura 

automatyki. Uproszczony schemat tego układu 

przedstawiono na rysunku 7. W instalacji biogazowni 

produkowany jest biogaz, który służy, jako paliwo do 

kogeneratora. W procesie kogeneracji powstają energia 

elektryczna oraz energia cieplna. Wyładowanie piorunowe, 

będące zdarzeniem inicjującym miało miejsce w pobliżu 

zbiornika gazu w bliskiej odległości, którego znajdowały się 
szafy rozdzielcze wyposażone w infrastrukturę automatyki, 

w tym automatyki zabezpieczeniowej. Konsekwencjami 

zaistniałej sytuacji było przepalenie kaset sterownika 

programowalnego w tym awaria jednostki sterującej, co 

wiązało się z całkowitym zanikiem sterowania w układach 

biogazowni. Straty wynikające z zaistniałej sytuacji zostały 

oszacowane na 1 milion złotych. 
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Rys. 7. Schemat fragmentu instalacji podlegającej analizie 

 

Wynikają one bezpośrednio z uszkodzenia 

kogeneratora oraz licznych elementów automatyki 

w konsekwencji tego wymagany był kompleksowy remont 

układów biogazowni.  

Propozycja obliczeń dla przyjętej metody została ujęta 

na rysunkach 3,4,6 odpowiednio oznaczone pola macierzy 

przedstawiają przyjęte kategorie dla rozpatrywanego 

zdarzenia. Układ ze względu na produkcję biometanu jest 

instalacją, w której należy uwzględnić dyrektywę Seveso 

jednakże ze względu na charakter szkody zaistniałej 

w instalacji w celu przeprowadzenia prawidłowej oceny 

ryzyka zdecydowano, że ten krok zostanie pominięty. 

W związku z tym przyjęto następujące kryteria do oceny 

kategorii ryzyka:  

 

     35321 =++= QQQQ                               (1) 

 

                          3520123 =++=Q                                  (2) 

 

gdzie: Q – współczynnik główny oceny kategorii ryzyka,  

Q1 – współczynnik ilości pracowników,Q2 – współczynnik 

profilu produkcji, Q3 – współczynnik zagrożeń w zakładzie; 

Dla rozpatrywanej sytuacji awaryjnej zgodnie 

z powyższymi równaniami otrzymano wynik Q=35. Tym 

samym bazując na proponowanej klasyfikacji kategorii 

ryzyka przedstawionej na rysunku 2 można przyjąć, że 

otrzymano kategorię III. Analityk oceny ryzyka powinien 

uwzględnić proponowaną kategorię, która przyczyni się do 

oceny potrzeb modernizacji zakładu lub weryfikacji 

istniejących systemów przeciwprzepięciowych 

i odgromowych. Weryfikacja ta posłuży w następstwie do 

oceny możliwości transferu ryzyka i przejęcia ryzyka 

z zakładu przemysłowego na przedsiębiorstwo 

ubezpieczeniowe.  

 

3. PODSUMOWANIE 
 

W niniejszym artykule przedstawiono w zarysie istotę 
oceny ryzyka z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych. 

Ponadto przedstawiono propozycję metody szybkiej oceny 

ryzyka dla wybranej sytuacji losowej. Zaprezentowano 

przykład zdarzenia uszkodzenia instalacji biogazowni, 

którego wynikiem jest określona kategoria ryzyka służąca do 

oceny potrzeb transferu ryzyka. Otrzymane wartości Q=35 

dla rozważanego przykładu są subiektywne i zależą w 

istotny sposób od grupy eksperckiej dokonującej analizy, w 

związku, z czym wymagana będzie w przyszłych pracach 

ocena niepewności uzyskanych wyników w odniesieniu do 

przyjętych założeń. Dalsze prace będą zmierzały w kierunku 

opracowania zaawansowanego narzędzia wspomagającego 

analityków ryzyka dokonujących oceny ryzyka w 

przedsiębiorstwach przemysłowych.  

 

4. BIBLIOGRAFIA 

 

1. Gąsiorkiewicz L., Micyk R.: Ubezpieczenia 

przemysłowe, w Podstawy ubezpieczeń, tom II – 

Produkty, J. Monkiwicz (red.), Poltext, Warszawa 2002  

2. Gołębiewski D.: Audyt ubezpieczeniowy, Praktyczne 

metody analizy ryzyka, Poltext, Warszawa 2010 

3. Freeman E. R.: Strategic Management. A Stakeholder 

Approach, Pitman, Boston 1984 

4. Polaszek H.: Pojęcie efektywności ochrony 

ubezpieczeniowej i metody jej oceny. Studia 

ubezpieczeniowe, tom IV 1982 

5. Otto W.: Ubezpieczenia majątkowe, część I, Teoria 

ryzyka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2005 

6. Banasiński A.: Ubezpieczenie gospodarcze. Poltext 

Warszawa 1993 

7. Williams Jr. C. A., Smith M. K., Young P.: Risk 

Management and Insurance.  Mc Grew-Hill, Singapore 

1995 

8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli 

zagrożeń poważnymi awariami związanymi z 

substancjami niebezpiecznym 

9. Rasmussen J.: Cognitive Control and Human Error 

Mechanisms. In: New Technology and Human Error 

(Eds. Rasmussen J., Duncan K, Leplat J.). Chichester/ 

New York: John Wiley & Sons, 1987. 

10. Abgarowicz G.: Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla 

zarządzania kryzysowego. CNBOP-PIB, Józefów 2015  

11. Kaczmarek J.: Cechy zachowań i klasyfikacja obiektów 

w ujęciu dynamicznej oceny zagrożenia finansowego 

przedsiębiorstw, Finanse, Rynki Finansowe, 

Ubezpieczenia nr 1/2016 (79) 

 

ASSESSMENT OF ELECTRONIC EQUIPMENT DAMAGE RISK  

FROM THE PERSPECTIVE OF INSURANCE COMPANIES 
 

The problem of fault evaluation of electronic equipment with regard to insurance aspects is still valid despite new 

methods of risk assessment of failure. This article discusses the financial aspect after the breakdown of equipment from the 

point of view of the expert analysis for the insurance company. The theses have been supported by an example of cause-and-

effect analysis along with analysis of defects and errors in the sample installation. The method of risk assessment for the same 

cause was also proposed. The following section presents an analysis of material losses as a result of breakdown and analysis 

of costs reduced as a result of conducted expert analyzes. 

 

Keywords: fault evaluation, risk assessment, material loss analysis. 
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Streszczenie: Artykuł ma na celu przedstawienie zależności 

przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy awariami 

występującymi w sprzęcie elektronicznym (elektrycznym),  

a wywołującymi je zdarzeniami atmosferycznymi. Za podstawę 

analizy posłużyły badania przeprowadzane na zlecenie firmy 

ubezpieczeniowej, a poddawane były nim urządzenia, 

zainstalowane w różnych środowiskach, które uległy awarii w 

określonych warunkach pogodowych. Pierwotne zlecenia miały na 

celu wyłącznie typową diagnostykę określającą faktyczne 

przyczyny uszkodzeń, jednakże w trakcie ich wykonywania (dla 

potrzeb między innym późniejszych badań) sprawdzano również 

związek pomiędzy zakresem i stopniem tych uszkodzeń,  

a wpływem różnorodnej konstrukcji oraz przeznaczenia 

poszczególnych urządzeń. 
 

Słowa kluczowe: ocena usterek, ocena ryzyka, analiza strat 

materialnych, wyładowania atmosferyczne. 

 

1. WPROWADZENIE  
 

1.1. Wstęp 
W obecnych czasach, podczas likwidacji szkód 

dotyczących sprzętu elektronicznego, coraz częściej 

dochodzi do kontrowersji pomiędzy ubezpieczycielem  

a poszkodowanym w kwestii przyczyn powstania 

przedmiotowych usterek. Bardzo często jest to 

spowodowane brakiem specjalistycznej wiedzy u osób 

zajmujących się likwidacją tych szkód. W tej sytuacji,  

w celu ustalenia stanu faktycznego, firmy ubezpieczeniowe 

zmuszone są do korzystania z usług rzeczoznawców. To 

podnosi koszty likwidacji, a w efekcie (w wymiarze 

globalnym) przekłada się na stawki polis. Niniejszy artykuł 

ma być wstępem do szerszego opracowania badającego 

możliwość stworzenia narzędzi pozwalających osobie bez 

specjalnego przygotowania (na podstawie konkretnych 

szczegółów) określić genezę uszkodzenia oraz poziom 

odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Aktualność 

problemu oraz kwestia oszczędności płynących  

z zastosowania takiego narzędzia były motywacją do zajęcia 

się tym tematem. 

 

1.2. Sformułowanie problemu 
Każde towarzystwo ubezpieczeniowe jest formą 

przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą, 

która z definicji powinna przynosić zyski. Rentowność firmy 

ubezpieczeniowej jest ściśle powiązana z liczbą  

i wysokością wypłacanych odszkodowań w związku  

z podejmowanym przez nie ryzykiem ubezpieczeniowym 

[1]. Jednym z wielu elementów procesu zarządzania 

ryzykiem jest analiza prawdopodobieństwa jego 

wystąpienia. Składową takiej analizy będzie diagnostyka 

powstania usterek oraz kontrola przestrzegania zasad 

użytkowania i norm określających warunki brzegowe, jakie 

powinny spełniać dane urządzenia [2]. W modelowym 

przypadku ryzykiem tym będą różnego rodzaju uszkodzenia 

sprzętu elektronicznego w wyniku prawdopodobnych 

przykładowych czynników zewnętrznych, np. wyładowania 

atmosferycznego. Niebagatelny wpływ na rozmiar awarii ma 

również stopień skomplikowania budowy urządzenia. 

 
1.3. Środowisko pracy badanych urządzeń. 

Czynnikiem mającym ogromny wpływ na skalę 

uszkodzeń badanych urządzeń było środowisko w jakim 

były one umieszczone. Dla potrzeb tego opracowania 

wybrano zdarzenia, które miały miejsce zarówno w terenie 

otwartym, w budynkach, jak również w strefie Ex. 

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich zdarzeń były 

panujące w chwili awarii warunki atmosferyczne.  

W modelowych przykładach były to silne wyładowania 

piorunowe, bezpośrednio dotykające badanych obiektów lub 

występujące w ich pobliżu, połączone z obfitymi opadami 

deszczu [3].  
  

2. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY 
Dla uzyskania jak najdokładniejszego zobrazowania  

problemu liczba przeanalizowanych awarii oczywiście 

powinna być znacznie większa, jednakże z uwagi  

na sygnalizacyjny charakter artykułu, dla jego potrzeb 

wybrano tylko pojedyncze, przykładowe przypadki. 

 

2.1. Analizowane instalacje 
System dozoru z instalacją napowietrzną 

System alarmowy wraz z systemem dozoru wizyjnego 

zbudowany w oparciu o wewnętrzne czujniki ppoż, 

zewnętrzne kamery CCTV umieszczone na metalowych 

słupach oraz rejestrator zainstalowany w pomieszczeniu 

jednego z dwóch budynków biurowych. Całość instalacji 

rozmieszczona była na powierzchni około 2 ha, częściowo  

w bliskiej odległości linii brzegowej zbiornika wodnego 

(duże jezioro). Większość instalacji zrealizowana była  

za pomocą przewodu miedzianego (częściowo 

ekranowanego) z elementami światłowodu łączonego  

za pomocą mediakonwerterów. 
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Rys. 1. Schemat instalacji systemu dozoru 

 

Podczas oględzin stwierdzono błędnie dobrane 

mediakonwertery pod względem zabezpieczeń 

antyprzepięciowych. Wątpliwości budził również sposób 

wykonania instalacji uziemiającej oraz niedostateczne 

zabezpieczenia układów zasilających kilku kamer. Jednakże 

z uwagi na wystąpienie usterek we wszystkich tego typu 

urządzeniach przyjęto, iż stwierdzone zaniedbania nie miały 

w tym wypadku większego wpływu na awarię. W efekcie 

występujących w obrębie zbiornika wodnego znacznych 

wyładowań piorunowych wytworzyły się silne impulsy 

LEMP, które spowodowały wystąpienie udarów 

przewodzonych i zaindukowanych w instalacji 

napowietrznej, co z kolei wywołało uszkodzenia w sekcjach 

wejścia/wyjścia kamer i rejestratora oraz uszkodzenie 

czujników PIR. Z uwagi na brak jakichkolwiek zabezpieczeń 

antyprzepięciowych uszkodzeniu uległy również wszystkie 

mediakonwertery [4]. Poszkodowany zgłosił również 

nieprawidłowe działanie systemu podtrzymania zasilania, 

jednakże po zbadaniu jego elementów okazało się, że 

odpowiedzialne za to były zużyte (w sposób naturalny) 

akumulatory, co absolutnie nie było wynikiem działania 

czynników powodujących pozostałe awarie. 

 

Jednorodzinny budynek mieszkalny 
Budynek mieszkalny wraz z niewielkim budynkiem 

gospodarczym, podłączone napowietrzną linią energetyczną, 

zlokalizowane na skraju miejscowości, w bliskiej odległości 

lasu i niewielkiego zbiornika wodnego.  

 
Rys. 2. Schemat zabudowań mieszkalno-użytkowych 

 

W trakcie oględzin nie stwierdzono jakichkolwiek 

uchybień w montażu instalacji odgromowej i uziemiającej. 

Mimo wszystko na elewacji budynku znaleziono ślady 

uderzenia pioruna. W wyniku bezpośredniego wyładowania 

piorunowego stwierdzono uszkodzenia większości sprzętów 

elektrycznych i elektronicznych podłączonych do sieci 

energetycznej w postaci znacznych wypaleń laminatu  

w układach zasilania. Instalacja elektryczna budynku 

mieszkalnego została w znacznym stopniu uszkodzona - 

prawdopodobnie przegrzana na co wskazywała nadtopiona 

izolacja. Również linia energetyczna łącząca budynek 

gospodarczy z budynkiem mieszkalnym została całkowicie 

zniszczona (spalona). Dodatkowo, prawdopodobnie 

towarzyszący, impuls elektromagnetyczny LEMP 

spowodował uszkodzenia w wejściowych modułach 

sygnałowych wszystkich odbiorników podłączonych  

do zbiorczej instalacji antenowej telewizji naziemnej oraz 

satelitarnej [4]. 

 

Biogazownia rolnicza 
System sterowania biogazownią wchodzący w skład 

strefy Ex zainstalowany w gospodarstwie rolniczym. 

Analizując powstałe uszkodzenia nie stwierdzono uchybień 

w instalacjach zabezpieczających. Wszystkie instalacje  

w strefie Ex były zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/EC [5].  

 
Rys. 3. Schemat instalacji biogazowni rolniczej 

 

Stwierdzone wyładowanie piorunowe miało miejsce  

w pobliżu zbiornika gazu. W jego otoczeniu znajdowały się 

szafy rozdzielcze wyposażone w infrastrukturę automatyki,  

w tym automatyki zabezpieczeniowej. Wynikiem 

wyładowania było uszkodzenie kaset sterownika 

programowalnego, w szczególności zniszczenie jednostki 

sterującej, w postaci licznych wypaleń płyt głównych oraz 

zwęgleniu poszczególnych elementów elektronicznych. 

Konsekwencją tego był całkowity zanik sterowania  

w układach biogazowni. 

 

2.2. Wyniki analizy 
W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano 

pewne zależności dotyczące uszkodzeń sprzętu 

elektronicznego a określonymi warunkami pogodowymi. 

Stwierdzono, iż zdecydowana większość usterek 

polegających na uszkodzeniu modułów zasilających  

w postaci spalonych elementów dyskretnych jak również 

nierzadko wypalenia całego laminatu a nawet przewodów 

zasilających powstała w wyniku bezpośrednich wyładowań 

piorunowych. Powodem tego może być niekontrolowany 

przepływ prądu piorunowego do ziemi, zwłaszcza  

w przypadku braku lub źle działającej instalacji 

odgromowej. Trzeba pamiętać, że przy takim wyładowaniu 

napięcie występujące pomiędzy elementem przewodzącym 

budynku a ziemią może sięgać milionów woltów, a prądy 

piorunowe wtedy płynące setek tysięcy amperów. W takich 

warunkach nie występują żadne skuteczne izolatory,  
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a wszelkie przewody elektryczne występujące w budynku 

będą działały na zasadzie kondensatora. Rozładowanie 

takiego kondensatora jest w stanie wywołać wyżej opisane 

skutki [6]. Niejednokrotnie przy bezpośrednich 

wyładowaniach piorunowych uszkodzeniu ulega cała 

instalacja elektryczna, a w szczególnych przypadkach może 

dojść do pożaru. Z uwagi na powyższe, przy tego typu 

usterkach, określenie powodu szkody i odpowiedzialności  

za ryzyko jest najłatwiejsze. Jedyną kwestią pozostaje zakres 

danej odpowiedzialności ściśle określony w umowie. 

O wiele trudniej określić powód wystąpienia awarii gdy nie 

widać żadnych fizycznych uszkodzeń. Aczkolwiek 

jednoczesne wystąpienie dużej ilości uszkodzeń różnych 

urządzeń elektronicznych może wskazywać na działanie sił 

zewnętrznych. Dodatkowym potwierdzeniem tego mogą być 

awarie układów mających fizyczne połączenie z naziemnymi 

liniami sygnałowymi, czyli tzw. układy wejścia/wyjścia. 

Opisana sytuacja może mieć związek z wystąpieniem 

piorunowego impulsu elektromagnetycznego (LEMP). 

Szkodliwe prądy zaindukowane bezpośrednio w 

urządzeniach lub w instalacjach kablowych do nich 

podłączonych mogą uszkodzić poszczególne elementy 

elektroniczne nie powodując ich fizycznego zniszczenia, jak 

to ma miejsce w przypadku bezpośredniego wyładowania 

piorunowego. Dodatkową trudność w określeniu tej 

przyczyny stanowi fakt, iż nawet zastosowanie 

specjalistycznych zabezpieczeń może jedynie ograniczyć 

prawdopodobieństwo awarii jednakże może nie być w stanie 

jej całkowicie zapobiec [7]. Dlatego w przypadku 

stwierdzenia tego typu uszkodzeń, oprócz standardowego 

przeglądu technicznego, może być konieczne 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na okoliczność 

wystąpienia określonych warunków pogodowych. 

Osobną kwestią występującą podczas określania 

związku przyczynowo-skutkowego związanego z konkretną 

awarią jest ustalenie czy powstałe w danym urządzeniu 

usterki nie są spowodowane jego naturalnym zużyciem, 

tudzież przekroczeniu warunków brzegowych związanych  

z jego nieprawidłowym, bądź niezgodnym z przeznaczeniem 

użytkowaniem [2]. 

 
3. PROPOZYCJA PODEJŚCIA 

 

Zgodnie z pierwotnymi założeniami celem badań była 

próba przygotowania podwalin do stworzenia narzędzia 

umożliwiającego osobie bez specjalnego przygotowania 

technicznego dokonać oceny prawdopodobnych przyczyn 

powstania awarii. Z tego powodu sposób klasyfikacji 

uszkodzeń oparto o prostą analizę, polegającą na odpowiedzi 

na kilka pytań dotyczących stanu technicznego badanego 

urządzenia. Pierwszy krok analizy określa zgodność 

użytkowania urządzenia z jego DTR co jest bezpośrednio 

związane z odpowiedzialnością ubezpieczyciela, adekwatnie  

do zawartej umowy. W większości wypadków użytkowanie 

przez poszkodowanego urządzenia niezgodnie z DTR 

wyklucza odpowiedzialność ubezpieczyciela za dane ryzyko. 

W kolejnym kroku sprawdzamy warunki pogodowe 

panujące na danym terenie w trakcie wystąpienia awarii. 

Krok trzeci polega na określeniu środowiska pracy 

uszkodzonego urządzenia. Pośrednio ma ono wpływ  

na stopień zabezpieczeń, ponieważ skuteczne zabezpieczenie 

urządzeń znajdujących się w terenie otwartym (lub fizycznie 

z takimi połączonych) jest o wiele trudniejsze do wykonania, 

niż zabezpieczenia stosowane w budynkach. Z tego powodu 

prawdopodobieństwo wystąpienia awarii wywołanej 

wyładowaniami atmosferycznymi w terenie otwartym jest 

większe od pozostałych. Dodatkowo normy określające 

stopień zabezpieczeń stosowanych w strefach Ex są znacznie 

bardziej rygorystyczne, co znacząco zmniejsza ryzyko 

powstania awarii [5]. Kontrola kolejnego, czwartego obszaru 

przewiduje kategoryzację sprzętu z uwagi na stopień 

skomplikowania jego budowy. Niewątpliwie, proste 

urządzenia elektryczne są znacznie bardziej odporne  

na wpływ np. dużego pola elektromagnetycznego  

od nowoczesnych produktów wykorzystujących 

zaawansowane technologie elektroniczne.  

Ostatni, piąty badany obszar dotyczy rodzaju uszkodzenia. 

Jak przedstawiono w wynikach analizy awarie powstałe  

w wyniku bezpośredniego wyładowania piorunowego są 

teoretycznie stosunkowo łatwe do zdiagnozowania.  

Również prawdopodobieństwo ich powstania jest znaczne. 

W celu usystematyzowania wiedzy dotyczącej konkretnej 

awarii stworzono tabelkę, w której zapisujemy wyniki 

kontroli kolejnych sprawdzanych obszarów.  

Dla zobrazowania metody w przedstawionych tabelach 

opisano przykładowe uszkodzenia zaprezentowane  

w niniejszym artykule. 

Tablica pierwsza zawiera informacje dotyczące analizy 

uszkodzonych elementów systemu monitoringu opisanych  

w punkcie 2.1. 

 
Tablica 1. Uszkodzenia w terenie otwartym 

 

 
 

Sumując procentowe prawdopodobieństwa poszczególnych 

obszarów kontroli uzyskujemy wynik na poziomie 80%. 

W tablicy drugiej przedstawiono uszkodzenia 

stwierdzone w gospodarstwie domowym z punktu 2.1. 

 
Tablica 2. Uszkodzenia w budynkach 

 

 
 

Wynik sumowania to 100%. W tym wypadku nie ma 

wątpliwości zarówno co do przyczyn uszkodzeń jak  

i odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
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Tablica trzecia obrazuje analizę awarii biogazowni 

rolniczej opisaną w punkcie 2.1 artykułu. 

 
Tablica 3. Uszkodzenia w strefie Ex 

 

 
 

W tym wypadku podsumowanie kontrolowanych obszarów 

dało wynik 75%, co wskazuje na duże prawdopodobieństwo 

odpowiedzialności ubezpieczyciela ze to ryzyko. 

Jako przeciwwagę do tych wyników przeanalizowano 

problem uszkodzonych akumulatorów systemu zasilania 

awaryjnego zgłaszanych przy szkodzie opisanej w punkcie 

2.1. Elementy te były zamontowane w bezpiecznym 

pomieszczeniu. W trakcie przeprowadzonego wywiadu 

okazało się, że ich stan nie był kontrolowany od bardzo 

długiego czasu. Fakt ten uniemożliwiał jednoznaczne 

określenie czasu awarii, a oprócz tego było to niezgodne  

z zasadami ich użytkowania. Z tego powodu nie było 

podstaw do uznania ich awarii jako powstałej w trakcie 

wyładowań atmosferycznych. Dodatkowo data produkcji 

wskazywała wieloletnie użytkowanie, co znacząco 

uprawdopodobniło tezę o ich naturalnym zużyciu. Analizę 

przedstawiono w tablicy czwartej. 

 
Tablica 4. Uszkodzenia w bezpiecznym pomieszczeniu 

 

 

Uzyskany wynik podsumowania to tylko 15%. W tym 

wypadku bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia 

ryzyka z przyczyn naturalnych jest zgodne ze stanem 

faktycznym i potwierdza pierwotną tezę. 

 

4. PODSUMOWANIE 
 
Propozycja podejścia przedstawiona w niniejszym 

artykule stanowi pierwszy z etapów prac nad metodą oceny 

zależności przyczynowo-skutkowych awarii sprzętu 

elektronicznego. Obecny stan badań wymaga pogłębionej 

weryfikacji. Proponowana metoda opiera się o subiektywne 

oceny ekspertów dokonujących analiz. Dalsze etapy badań 

będą się skupiać na ocenie niepewności otrzymywanych 

wyników oraz stworzeniu narzędzia wspomagającego 

wykonywanie ekspertyz. Prowadzone rozważania są 

miarodajne jedynie w przypadku, gdy nie występuje próba 

oszustwa. Istnieje odsetek prawdopodobieństwa, iż 

użytkownik dokona celowego uszkodzenia, co może 

znacząco wpłynąć na otrzymywane wyniki. W związku z 

tym metoda wymaga dalszych prac, a problem jest nadal 

aktualny. 
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THE INFLUENCE OF SELECTED ATMOSPHERIC PHENOMENA ON FUNCTIONING  
OF THE INSTALLED ELECTRONIC SYSTEMS 

 
The aim of the article is to present the cause-effect relationships between faults of electronic (electric) equipment and 

the atmospheric phenomena which cause them. The research is based on analyses commissioned by an insurance company, 

which concerned devices installed in various environments that malfunctioned in particular weather conditions. The original 

commissions concerned only typical diagnostics determining the actual causes of the malfunction. However, while 

conducting the diagnostics (also for the purpose of further research), the connection was also investigated between the range 

and degree of damage on the one hand and the various constructions and applications of particular devices on the other.  

 

Keywords: fault evaluation, risk assessment, material loss analysis, lightning discharge. 
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Streszczenie: Wyładowania niezupełne (wnz) są źródłami 
impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych o bardzo szerokim 
widmie. Dzięki temu dla ich wykrywania i lokalizowania mogą być 
stosowane metody antenowe, wykorzystujące różne techniki 
pomiarowe. W szczególności dotyczy to lokalizowania wyładowań 
powstających w liniach napowietrznych i urządzeniach stacji 
elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. W artykule 
przedstawiono podstawy i rozważania teoretyczne dotyczące 
zastosowania w tym celu szyków (macierzy) antenowych o różnych 
konfiguracjach oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych. 
Przedstawione zostały m.in. analizy zastosowania metody TDOA 
(Time Difference Of Arrival), pozwalającej na określenie położenia 
źródeł wyładowań niezupełnych w oparciu o pomiar różnic czasów 
detekcji przebiegów impulsowych rejestrowanych przez poszcze-
gólne anteny wchodzące w skład szyku antenowego.  

 
Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, systemy lokalizacyjne, 
szyki antenowe, metody TOA/TDOA. 

 
1. WPROWADZENIE 

 
Przesył energii elektrycznej, w szczególności na duże 

odległości, wymaga stosowania wysokonapięciowych ukła-
dów przesyłowych napięcia przemiennego (HVAC) lub 
stałego (HVDC). W dokumentach organizacji międzynaro-
dowych (IEC - International Electrotechnical Commission 
oraz CIGRÉ - Conseil International des Grands Réseaux 
Électriques) oraz publikacjach naukowych i technicznych 
wyróżnia się trzy główne zakresy napięć stosowanych 
w systemach przesyłowych energii elektrycznej: HV – High 
Voltage, EHV – Extra High Voltage oraz UHV – Ultra High 
Voltage, jednak ich przedziały napięciowe na wyższych 
poziomach napięć nie są precyzyjnie określone [1-5]. 
Odpowiadające im, najczęściej podawane zakresy napięć, 
dla systemów AC, przedstawiono w tabeli 1. 
 
Tabela 1. Zakresy napięć wysokonapięciowych systemów 
przesyłowych AC 
 

System Zakres napięciowy 
HV 35 kV – 230 kV 

EHV 245 kV – 750 kV 
UHV ≥ 800 kV 

 
W polskim systemie elektroenergetycznym sieci 

przesyłowe wysokich i najwyższych napięć pracują przy 
nominalnych napięciach międzyfazowych 110 kV, 220 kV  
i 400 kV. Są one projektowane w taki sposób, aby konstru-

kcja poszczególnych elementów składowych i urządzeń 
eliminowała lub, co najmniej ograniczała, powstawanie 
wyładowań niezupełnych (wnz), w różnych ich formach 
(ulotowe, powierzchniowe, wewnętrzne). Z tego względu 
obecność tych wyładowań oznacza zawsze pojawienie się 
zjawiska o niepożądanym charakterze.  

W przypadku napowietrznych, przesyłowych układów 
wysokonapięciowych sprawdzenie występowania wyła-
dowań: w urządzeniach, na przewodach fazowych, 
izolatorach i osprzęcie liniowym metodami antenowymi 
dokonywane jest zarówno podczas prób w warunkach 
laboratoryjnych, jak i po wybudowaniu linii lub stacji 
elektroenergetycznej – jako próby odbiorowe, dla oceny 
jakości wykonania prac i/lub poprawności konstrukcji [6, 7]. 
Wartościami progowymi są wówczas dopuszczalne poziomy 
generowanych zaburzeń radioelektrycznych, mierzonych 
przy zastosowaniu przyrządów, metod i procedur określo-
nych w odpowiednich normach [8-11]. Badania takie, 
wykonywane są, od wielu już lat, ze względu na potencjalny 
wpływ powstających zaburzeń radioelektrycznych na 
otoczenie [12-14]. Jest to związane z koniecznością 
spełnienia przez instalacje elektroenergetyczne wymagań 
odnośnie do środowiskowej kompatybilności elektromagne-
tycznej EMC (Electromagnetic Compatibility). 

Innym aspektem wykonywania badań umożliwiających 
wykrywanie wyładowań elektrycznych w liniach i stacjach 
elektroenergetycznych jest lokalizowanie przestrzenne 
(geometryczne) defektów, będących źródłami tych wyła-
dowań. Przyczynami powstawania wyładowań niezupełnych 
mogą być: defekty elementów konstrukcyjnych linii 
napowietrznych (pęknięcia i rozploty drutów przewodów 
fazowych, pęknięcia i zabrudzenia izolatorów, itp.) oraz 
uszkodzenia powstające w urządzeniach stacji elektro-
energetycznych, charakteryzujące się lokalnym podwyż-
szeniem wartości natężenia pola elektrycznego ponad 
wartość krytyczną. Wyładowania mogą przyjmować różne 
formy, determinowane konfiguracją elektrod, właściwo-
ściami materiałów tworzących układ izolacyjny oraz rodza-
jem i parametrami jego defektów [15]. Dla wykrywania  
i lokalizowania źródeł wyładowań stosowane są liczne 
metody diagnostyczne, przede wszystkim elektryczne,  
w tym również stosujące detekcję antenową zaburzeń 
elektromagnetycznych [16-20].  

Objawem defektów powstających w liniach przesy-
łowych oraz na urządzeniach stacji napowietrznych są m.in. 
wyładowania ulotowe. Ich impulsy prądowe (rys. 1) cechują 
się krótkim czasem narastania i niewielką szerokością 
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(tabela 2) [21]. Sprawia to, że są one źródłem elektro-
magnetycznych zaburzeń szerokopasmowych, umożliwia-
jących ich detekcję antenową w zakresach częstotliwości od 
fal długich aż do zakresu UHF [12, 15, 18]. Wyładowania 
niezupełne powstające w mikroszczelinach gazowych, mogą 
charakteryzować się jeszcze krótszymi czasami narastania 
oraz szerokościami impulsów prądowych [15, 21]. 
 

 

0,9Im 

0,1Im 

Im 

Tr Tf t 
Td 

I 

 
 

Rys. 1. Kształt i parametry impulsu prądowego wyładowania [17]: 
Im - wartość maksymalna prądu, Tr - czas narastania, Tf - czas 

opadania, Td – szerokość impulsu. 
 
Tabela 2. Typowe wartości parametrów czasowych impulsów 
prądowych wyładowań w powietrzu [17] 
 

Rodzaj impulsu 
Im 

[mA] 
Tr  

[ns] 
Tf  

[ns] 
Td  

[ns] 
Częstość 

[1/s] 

wyładowania w 
mikroszczelinach 

1000 1 2 5 do 2000 

ulot dodatni 50 10 100 200 do 10000 

ulot ujemny 2 3 80 100 do 100000 
 

Podczas badań diagnostycznych urządzeń elektro-
energetycznych, w tym również wchodzących w skład linii 
przesyłowych i stacji napowietrznych, oczekuje się, że ich 
efektem będzie zarówno wykrycie obecności defektów 
będących źródłami wyładowań niezupełnych, jak również 
zlokalizowanie ich położenia. W wielu przypadkach metoda 
antenowej detekcji impulsowych zaburzeń elektromagne-
tycznych pozwala na spełnienie tych oczekiwań.  

W artykule przedstawiono wyniki badań labora-
toryjnych dotyczących zastosowania szyków antenowych dla 
określania lokalizacji źródeł wnz metodą radiopelengacyjną 
opartą na pomiarze różnicy czasów propagacji sygnałów 
impulsowych. Badania były prowadzone w Laboratorium 
Wysokich Napięć Katedry Elektrotechniki i Elektroenerge-
tyki AGH w Krakowie. 
 
2. METODY CZASOWE LOKALIZOWANIA 
    WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH  

 
Jednym z celów badań diagnostycznych w elektro-

energetyce jest lokalizowanie źródeł wnz występujących  
w wysokonapięciowych układach izolacyjnych. Pewna gru-
pa metod służących osiągnięciu tego celu bazuje na pomia-
rach i analizie czasów propagacji TOA (Time of Arrival) lub 
różnic czasów propagacji TDOA (Time Difference of 

Arrival) sygnałów impulsowych propagujących od źródła 
wnz do miejsc, w których rozlokowane są czujniki wykry-
wające ich obecność. Pierwsza z metod jest stosowana do 
lokalizowania źródeł wnz w transformatorach energetycz-
nych przy zastosowaniu detekcji emisji akustycznej. Począ-
tek pomiaru czasu jest wówczas wyzwalany detekcją 

impulsu elektrycznego wnz o nieporównanie krótszym 
czasie propagacji aniżeli sygnału akustycznego [22].  

Uwzględniając współrzędne położeń poszczególnych 
czujników akustycznych A1÷A3 oraz zmierzone, bez-
względne czasy propagacji impulsów szacowane są 
odległości źródła sygnału impulsowego od tych czujników: 
r1, r2, r3. Na tej podstawie estymowane jest położenie 
defektu, źródła wnz. Na rysunku 2 przedstawiono ideę tej 
metody dla uproszczonego problemu dwuwymiarowego. 

 

 
 

Rys. 2. Wizualizacja graficzna idei metody TOA 
 

Dla lokalizowania źródeł wnz w liniach przesyłowych  
i stacjach napowietrznych metodami antenowymi stosowane 
mogą być układy anten (macierze anten, szyki antenowe), 
współpracujących ze sobą poprzez wspólny wielokanałowy 
system cyfrowej, synchronicznej rejestracji sygnałów. 
W przypadku anten bezkierunkowych (dookólnych, izotro-
powych) możliwe jest określanie położenia źródeł 
wyładowań, np. w oparciu o metodę triangulacyjną, bazującą 
na analizie różnic czasów rejestracji pojedynczych impulsów 
TDOA [23-27]. Minimalna wymagana liczba anten dla 
poprawnego zastosowania tej metody wynosi 3. Podobnie 
jak dla metody TOA, w celu określenia położenia źródła 
wyładowań konieczna jest dokładna znajomość współ-
rzędnych usytuowania anten detekcyjnych: A1(x1, y1), 
A2(x2, y2) oraz A3(x3, y3). Sygnały impulsowe wykrywane 
przez poszczególne anteny muszą być rejestrowane:  

– synchronicznie, 
– na wspólnej podstawie czasu, 
– z odpowiednią częstotliwością próbkowania. 

Ponieważ informacjami uzyskiwanymi z pomiarów są 
różnice czasów propagacji, więc algorytm lokalizacyjny 
musi wyznaczać krzywe na płaszczyźnie, dla których punkty 
na nich położone są tak odległe od pary dowolnych anten, że 
różnica czasów propagacji z tych punktów do wybranych 
anten odpowiada różnicy czasu ∆tm dla nich zmierzonej  
(rys. 3). Prowadzi to do konieczności rozwiązania układu 
równań hiperbolicznych. 

 
 

Rys. 3. Wizualizacja graficzna idei metody TDOA 
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W przypadku lokalizowania położenia źródeł wnz  
w liniach i stacjach napowietrznych prędkość propagacji fali 
elektromagnetycznej E-M jest niemal równa prędkości 
światła w próżni (c ≅ 299792458 m/s). Oznacza to, że w cza-
sie równym 1 ns fala pokonuje drogę ok. 0,3 m. Niepewność 
lokalizacji defektu jest uzależniona od niepewności określe-
nia współrzędnych poszczególnych anten oraz niepewności 
wyznaczenia krzywych hiperbolicznych dla każdej pary 
anten ∆r1-2, ∆r2-3, ∆r3-1. Rozmycie to jest powiązane, poprzez 
prędkość propagacji fali E-M w powietrzu, z niepewnością 
pomiaru różnic czasów propagacji ∆t1-2, ∆t2-3, ∆t3-1.  

Wyznaczając czas propagacji tn sygnału impulsowego 
od źródła wyładowania W do anteny detekcyjnej An (gdzie 
n = 1, 2 lub 3) lub różnicę czasów propagacji ∆t impulsów 
E-M od źródła do dowolnych dwóch anten należy brać pod 
uwagę wszystkie czynniki wpływające na szacowanie ich 
wartości. Są to (rys. 4): charakterystyka częstotliwościowa 
anteny ANT, czas opóźnienia wzmacniacza antenowego WA, 
czas propagacji sygnału w kablu transmisyjnym KT, czas 
opóźnienia wzmacniacza oscyloskopu WO oraz opóźnienia 
powstające w procesie przetwarzania analogowo-cyfrowego. 
W tym ostatnim przypadku, również te, które są związane  
z rozdzielczością czasową rejestracji próbek sygnałów  
(a więc ze skończoną wartością częstotliwości próbkowania 
fp). Weryfikacją jakości torów transmisji i przetwarzania 
sygnałów, rozumianej jako równość czasów propagacji 
sygnałów impulsowych w tych torach, jest wyznaczenie 
wartości wnoszonych przez nie opóźnień czasowych pomię-
dzy zarejestrowanymi w poszczególnych torach pomiaro-
wych sygnałami pochodzącymi ze źródła zaburzeń impulso-
wych o znanej lokalizacji, równoodległego od każdej z anten 
detekcyjnych. W idealnie skonfigurowanym i skalibrowa-
nym systemie różnice czasowe czasów propagacji sygnałów 
w poszczególnych torach pomiarowych powinny być zerowe 
lub znane. 

 

 
 

Rys. 4. Schemat toru pomiarowego impulsów zaburzeń E-M 

 
Alternatywną metodą, badaną w niniejszej pracy, 

służącą lokalizowaniu źródeł wnz jest zastosowanie szyków 
antenowych, dzięki którym możliwe jest określenie kierun-
ku, na którym znajduje się źródło zaburzenia impulsowego. 
W przypadku jednej anteny bezkierunkowej (rys. 5a) nie jest 
możliwe wskazanie kierunku położenia źródła sygnału. 
Zastosowanie szyku antenowego składającego się z takich 
anten pozwala rozwiązać ten problem. Szyki antenowe mogą 
być formowane w postaci szyków liniowych, planarnych, 
a nawet 3D. Na rysunku 5 przedstawiono kilka konfiguracji 
prostych szyków antenowych.  

Jeśli odległości pomiędzy sąsiednimi antenami w szyku 
są jednakowe wówczas szyk jest regularny. Najprostszym 
szykiem liniowym jest szyk zawierający jedynie dwie anteny 
(rys. 5b). Pozwala on na określenie kierunku, na którym 
znajduje się źródło sygnału impulsowego metodą analizy 
różnicy czasu rejestracji sygnału impulsowego przez anteny 
tworzące szyk antenowy (rys. 6). 

 
 

Rys. 5. Konfiguracje prostych szyków antenowych pozwalającyh 
na określenie kierunku na którym znajduje sie źródło impulsowego 

sygnału wyładowań: a) pojedyncza antena wszechkierunkowa; 
b) najprostszy szyk 2-antenowy; c) szyk 3-antenowy; d) szyk 4-
antenowy (kwadraty S, S', S" – źródła zaburzeń impulsowych; 

kółka – anteny bezkierunkowe) 
 

 
 

Rys. 6. Najprostszy szyk liniowy, 2-antenowy (A', A" – anteny 
tworzące szyk; a – odległość pomiędzy antenami, α – kąt, pod 
którym znajduje się źródło fali płaskiej względem osi x szyku 

 
Różnica czasu ∆tobl wynikająca z długości odcinka b 

(rys. 6) oraz prędkości propagacji fali E-M zależy od kąta α, 
pod którym znajduje się kierunek źródła sygnału względem 
osi x szyku antenowego: 

( )
c

a

c

a

c

b
t

α⋅=
α−⋅

==α∆
π

sin)cos(
2

obl  (1) 

W tabeli 3 przedstawiono obliczone zależności pomię-
dzy wartością kąta kierunku fali α, a długością odcinka b  
i opóźnienia czasowego ∆tobl dla wybranej konfiguracji szyku 
2-antenowego, tj. dla odległości a pomiędzy antenami 
wynoszącej 2 m.  
 
Tabela 3. Teoretyczne wartości długości odcinka b (różnica dróg 
fali E-M) oraz opóźnienia ∆tobl obliczone dla szyku antenowego 
utworzonego przez 2 anteny bezkierunkowe, z odstępem a = 2 m 
 

α  b Δtobl 

[o] [m]  [ns] 
0 0,00 0,00 

10 0,34 1,16 
15 0,52 1,74 
20 0,68 2,28 
30 1,00 3,34 
45 1,42 4,72 
60 1,74 5,78 
75 1,94 6,48 
90 2,00 6,68 

a) b) 

c) d) 
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Dla określenia położenia defektu, będącego źródłem 
wyładowań generujących falę E-M koniecznym jest zastoso-
wanie co najmniej dwóch szyków antenowych S1 i S2, 
wyznaczających kierunki K1 i K2 (rys. 7). Podobnie jak  
w metodach triangulacyjnych błędy estymacji położenia 
źródła wnz wynikają z niepewności określenia współ-
rzędnych szyków oraz niepewności wyznaczenia różnicy 
czasów determinujących kąty α1 i α2, każdego z szyków. 

 

 
 

Rys. 7. Zastosowanie dwóch szyków antenowych S1 i S2 wyzna-
czających kierunki K1 i K2 położenia źródła zaburzeń impulsowych 

na podstawie różnicy czasów propagacji fali E-M 
 

3. STANOWISKO POMIAROWE I WYNIKI TESTÓW  
 

Celem przeprowadzonych eksperymentów laboratoryj-
nych było dokonanie weryfikacji możliwości zastosowania 
szyku antenowego 2-elementowego dla określenia kąta α 
położenia źródła zaburzeń E-M względem osi szyku. 
Źródłem zaburzeń impulsowych był kalibrator ładunku 
pozornego CAL2A (Power Diagnostix), będący generatorem 
skoku napięciowego o specyfikowanym czasie narastania 
tr ≤ 300 ps. Przyjmując, że czas narastania zbocza skoku tr 
jest determinowany stałą czasową członu inercyjnego pierw-
szego rzędu, jego częstotliwość graniczna f3dB może być 
szacowana zależnością: 

r
3dB

35,0

t
f =    (2) 

Przyjmując najdłuższy katalogowy czas narastania tr, często-
tliwość graniczna f3dB tego sygnału wynosi ok. 1,2 GHz. 
Kalibrator wyposażono w ćwierćfalową anteną prętową 
o częstotliwości rezonansowej ok. 400 MHz. 

Anteny użyte do utworzenia szyku stosowanego pod-
czas badań wykonano jako anteny prętowe λ/4 (izotropowe 
unipole ćwierćfalowe) o wysokości h = 180 mm i średnicy 
2r = 4 mm, z przeciwwagą, dopasowane do impedancji 
falowej kabla 50 Ω. Częstotliwość rezonansowa tych anten, 
szacowana na podstawie wzoru [28]: 

h + r = 0,24⋅λ   (3) 

gdzie λ jest długością fali elektromagnetycznej w powietrzu 
(λ ≅ c / f ), wynosi ok. 396 MHz. 

Podczas badań, dla rejestracji przebiegów uzyskiwa-
nych z 2-elementowego szyku antenowego zastosowano 
oscyloskop cyfrowy Tektronix TDS784D-1M o paśmie prze-
noszenia w torach analogowych każdego z jego 4 kanałów  
f3dB = 1 GHz. Przy aktywnych dwóch kanałach pomiarowych 
najkrótszy możliwy do uzyskania odstęp czasu Δtm pomię-
dzy sąsiednimi próbkami mierzonego sygnału jest zależny 
od zastosowanego trybu rejestracji [29, 30]. Dla rejestracji 
sygnałów niepowtarzalnych (akwizycja w trybie real-time 

sampling) wynosi on 0,5 ns (rzeczywista częstotliwość prób-
kowania fp = 2 GHz). Jeżeli rejestrowane są sygnały powta-
rzalne, co ma miejsce w tym przypadku, wówczas można 

zastosować tryb equivalent-time sampling, w którym 
najwyższa uzyskiwana rozdzielczość czasowa wynosi 0,004 
ns (ekwiwalentna częstotliwość próbkowania fp = 250 GHz). 
Dodatkowo, wbudowany, wydajny procesor sygnałowy daje 
możliwość dokonania interpolacji danych z zastosowaniem 
algorytmów interpolacji liniowej lub funkcją sinx/x.  

Podczas badań, dzięki powtarzalnemu sygnałowi testo-
wemu uzyskiwanemu z kalibratora wnz stosowano rejestra-
cję w drugim z wymienionych trybów, zapisując dane 
pomiarowe w buforach pamięci o długości 100 000 próbek. 
Korzystając z możliwości oscyloskopu, dla potrzeb analizy  
i wizualizacji dane te były interpolowane z zastosowaniem 
funkcji sinx/x. 

Dla oceny parametrów tła elektromagnetycznego, 
towarzyszącego wykonywanym testom dokonano rejestracji 
widma sygnału odbieranego przez jedną z przygotowanych 
anten (rys. 8), stosując analizator widma HP 8590E. Ze 
względu na zarejestrowany podwyższony poziom zakłóceń 
E-M w zakresie bardzo niskich częstotliwości ograniczono 
ich wpływ na pomiary poprzez zastosowanie dostępnej 
w oscyloskopie filtracji górnoprzepustowej z częstotliwością 
graniczną 100 kHz. Rejestrując sygnał z anteny za pomocą 
oscyloskopu (rys. 9) oszacowano poziom szumu przy braku 
sygnałów modelujących obecność wnz. Wartość skuteczna 
napięcia rejestrowanych szumów UNrms nie przekraczała 
1,25 mV, a ich wartość międzyszczytowa UNp-p 7 mV.  
 

 

Rys. 8. Widmo sygnału napięciowego z anteny przy nieobecności 
sygnałów wnz modelowanych przez kalibrator wyładowań, 
wyznaczone z zastosowaniem analizatora widma HP 8590E 

 

 

Rys. 9. Przykładowy przebieg sygnału napięciowego tła rejestrowa-
nego z anteny przy nieobecności sygnałów wnz modelowanych 

przez kalibrator wyładowań 
 
Przed zasadniczymi pomiarami dokonano weryfikacji 

opóźnień w torach pomiarowych przy kącie α = 0° (rys. 10). 
Następnie zmieniano położenie kalibratora, określając przy 
tym kąt α względem osi szyku. Rejestrowano przebiegi 
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napięciowe uśredniając wyniki 16 kolejnych rejestracji. 
Wybrane przebiegi napięciowe uzyskane z anten A' i A" 
przedstawiono na rysunku 11. Badania ze źródłem zaburzeń 
umieszczonym na osi x szyku antenowego wykazały różnice 
w czasach propagacji sygnałów wykrywanych przez anteny 
o wartości ok. 0,3 ns. Oznacza to, że  różne są parametry 
transmisyjne obu torów pomiarowych i w dalszych bada-
niach uwzględniono ten fakt, wprowadzając odpowiedni 
współczynnik korekcyjny dla toru pomiarowego z większym 
opóźnieniem. Zestawienie wyników pomiaru dla wybranych 
kątów przedstawiono w tabeli 4. 

 

 

Rys. 10. Konfiguracja pomiarowa podczas weryfikacji właściwości 
szyku antenowego utworzonego przez 2 anteny bezkierunkowe 

 

Rys. 11. Wybrane przebiegi napięciowe sygnałów rejestrowanych 
z anten szyku antenowego (odstęp a = 2 m), źrodło sygnału 

omieszczane na kierunku o różnym kącie α względem osi x szyku:  
a) α =  0o, b) α = 15o, c) α = 30o 

Tabela 4. Wyznaczone pomiarowo wartości różnic czasowych ∆tm  
i korygowanej ∆tm' dla szyku antenowego utworzonego przez dwie 
anteny bezkierunkowe, z odstępem a = 2 m 
 

α  Δtobl Δtm Δtm' δ∆t 
[o]  [ns] [ns] [ns] [%] 

0 0,00 0,30 0,00 0,0 
15 1,74 2,20 1,90 9,2 
30 3,34 3,40 3,10 -7,2 
45 4,72 5,20 4,90 3,8 

 
4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Właściwości anten i zestawów antenowych pracują-
cych w zakresach częstotliwości VHF/UHF umożliwiają ich 
zastosowanie do lokalizowania źródeł wnz (np. ulotu 
elektrycznego) obecnych na urządzeniach napowietrznych 
stacji elektroenergetycznych oraz na przewodach, osprzęcie  
i urządzeniach linii przesyłowych wysokich i najwyższych 
napięć. W artykule przedstawiony wyniki badań laboratoryj-
nych prowadzonych dla oceny możliwości zastosowania  
2-elementowych szyków antenowych w lokalizowaniu 
źródeł wnz metodą kierunkową (radiopelengacyjną), w opar-
ciu o pomiar różnicy czasów propagacji impulsów E-M, bez 
rozwiązywania układów równań hiperbolicznych. 

Biorąc pod uwagę parametry tła elektromagnetycznego 
rejestrowanego w miejscu wykonywania pomiarów oraz 
parametry rejestrowanych, modelowych impulsów wnz 
oszacowano, że wartość współczynnika SNR podczas 
pomiarów nie była mniejsza niż 42 dB. Wykonane badania 
potwierdzają możliwość zastosowania szyków antenowych 
dla lokalizowania źródeł impulsów E-M metodą kierunkową. 
Dla efektywnego ich wykorzystania konieczne jest jednak 
zapewnienie odpowiednich parametrów torów transmisji 
sygnałów oraz aparatury pomiarowej rejestrującej przebiegi 
impulsowe, w szczególności w zakresie wnoszonych przez 
nie opóźnień czasowych. Ma to duże znaczenia dla 
poprawnej realizacji metod pomiarowych TDOA. Dla 
uzyskania rozdzielczości lokalizacji wystarczającej dla iden-
tyfikacji miejsc występowania wnz w napowietrznych 
urządzeniach elektroenergetycznych (od 0,1 m do 1 m) 
wymagana rozdzielczość pomiaru różnic czasów propagacji 
impulsów w torach pomiarowych powinna być rzędu 10-10 s. 
Równocześnie należy jednak zauważyć, że identyczne 
problemy dotyczą również pozostałych lokalizacyjnych 
metod czasowych, bazujących na pomiarze różnic czasu 
detekcji impulsów E-M.  

Problemem technicznym i naukowym związanym  
z opisanymi w artykule pomiarami jest wpływ towa-
rzyszących im w warunkach środowiska przemysłowego 
zaburzeń elektromagnetycznych, obniżających wartość 
współczynnika SNR, a więc utrudniających analizę rejestro-
wanych sygnałów. Zagadnienie to nie było rozważane na 
tym etapie i będzie przedmiotem dalszych badań.  
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APPLICATION OF ANTENNA ARRAYS IN THE LOCATION  
OF PARTIAL DISCHARGE SOURCES 

 
Partial discharges (PD) are sources of very short impulsive electromagnetic disturbances with extra wide spectrum.  

As a result, aerial methods using various measuring techniques can be used to detect and locate them. In particular, this refers 
to locating partial discharges occurring at overhead transmission lines and power station equipment of high and very high 
voltages. The paper, which presents the continuation of the work of authors in this field, describes theoretical foundations and 
theoretical considerations as well as the results of laboratory investigations of the use of antenna arrays of various 
configurations for PDs source location. The analysis of the application of the TDOA method (Time Difference of Arrival) to 
determine the position of the discharge sources is based on the measurement of the time differences of pulse waveforms 
received by the individual antennas – members of particular antenna array. 

 
Keywords: partial discharges, locating systems, antenna arrays, TOA/TDOA methods. 
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Streszczenie: Referat zawiera metodykę doboru parametrów 

regulatora stanu z wykorzystaniem liniowych nierówności 

macierzowych (ang. LMI - Linear Matrix Inequalities) metodą 

lokowania biegunów. W pracy zdefiniowano warunki 

rozmieszczenia biegunów w lewej półpłaszczyźnie zmiennej 

zespolonej s i wyznaczono obszary dopuszczalnych położeń 

biegunów. Na potrzeby rozważanej, liniowej metody projektowania 

dokonano linearyzacji modelu matematycznego obiektu 

w wybranym punkcie pracy. Zaprojektowany regulator stanu 

zastosowany został do sterowania obiektem rzeczywistym, którym 

był układ kaskadowy dwóch zbiorników. W referacie 

przedstawione zostały zarówno wyniki badań symulacyjnych jak 

i badań eksperymentalnych przeprowadzonych na obiekcie 

rzeczywistym.  

 
Słowa kluczowe: regulator stanu, liniowe nierówności 

macierzowe, metoda lokowania biegunów, układ kaskadowy 

zbiorników. 

 

1.  WPROWADZENIE 
 

 W klasycznej teorii sterowania i zastosowań dobrze 

znaną metodologią osiągania pewnych, pożądanych 

własności związanych z czasem regulacji, maksymalnym 

przeregulowaniem i czasem narastania jest metoda 

lokowania biegunów. Kształt odpowiedzi układu regulacji 

w stanie przejściowym (nieustalonym) silnie zależy od 

położeń biegunów układu zamkniętego na płaszczyźnie 

zmiennej zespolonej s. Jeśli tylko obiekt jest sterowalny to 

dokładne położenie biegunów jest zawsze osiągane poprzez 

zastosowanie odpowiedniego prawa sterowania w sprzężeniu 

od zmiennych stanu. Tego typu sterowanie realizowane jest  

przez regulator stanu, w którym należy dobrać odpowiednie 

wartości parametrów. Dobór wartości parametrów dla 

regulatora stanu metodą lokowania biegunów może zostać 

zrealizowany z wykorzystaniem transmitancji lub 

w przestrzeni stanów, poprzez klasyczne przyporządkowanie 

wartości własnych opartych na równaniu 

charakterystycznym układu zamkniętego.  

 Kiedy jednak w układzie występują pewne 

nieokreśloności to metoda dokładnego umiejscowienia 

biegunów może okazać się nieodpowiednia. Z tego powodu 

zostały rozwinięte metody, które bazują na tym, że bieguny 

lokowane są w pewnym obszarze na płaszczyźnie zmiennej 

zespolonej s, który może mieć kształt wielokąta wypukłego, 

okręgu lub stożka. Nieznaczne przemieszczanie się 

biegunów układu zamkniętego w okolicach pożądanych 

położeń może nie powodować silnych modyfikacji 

w odpowiedzi przejściowej układu regulacji i w ten sposób 

może zostać osiągnięta pewna krzepkość. Takimi 

ograniczonymi przestrzeniami mogą być obszary stosowane 

w metodzie LMI do przedstawienia typowego podobszaru 

wypukłego i symetrycznego względem osi liczb 

rzeczywistych [3]. Stąd, taki krzepki regulator jest łatwo 

zaprojektować poprzez rozwiązanie zagadnień 

definiowanych poprzez LMI [1]. Początki rozwoju 

liniowych nierówności macierzowych swymi korzeniami 

sięgają do pracy doktorskiej Aleksandra Lapunowa, 

przedstawionej na Uniwersytecie w Moskwie w roku 1892 

[12]. Jak to zostało szczegółowo przedstawione w pracach 

[1, 5], warunki stabilności i wiele wymagań jakościowych 

dotyczących układów liniowych może zostać przekształcone 

na liniowe nierówności macierzowe obejmujące również 

tzw. macierz Lapunowa.   

 W niniejszej pracy zrealizowano sterowanie poziomem 

wody w dolnym zbiorniku przy użyciu regulatora stanu dla 

którego wzmocnienia dobierane były dwoma metodami: 

klasyczną w przestrzeni stanów oraz przy wykorzystaniu 

liniowych nierówności macierzowych (LMI). Przedstawione 

zostały zarówno wyniki badań symulacyjnych jak i badań 

eksperymentalnych przeprowadzonych na obiekcie 

rzeczywistym. Badania symulacyjne przeprowadzono na 

modelu matematycznym obiektu w środowisku 

obliczeniowym MATLAB/Simulink, natomiast badania 

eksperymentalne wykonano w układzie rzeczywistym 

z wykorzystaniem programowalnego mikrokontrolera 

sygnałowego TMS320F28335. 

 
2.  LINIOWY MODEL MATEMATYCZNY OBIEKTU  

 
 Jako obiekt sterowania wybrany został układ 

kaskadowy dwóch zbiorników wyposażony w urządzenie 

wykonawcze, którym była pompa oraz w czujniki służące do 

pomiaru poziomów wody w zbiornikach. Na rysunku 1 

pokazany został uproszczony schemat przedstawiający 

obiekt sterowania wraz z oznaczeniami zmiennych 

zastosowanych w modelu matematycznym obiektu. 

Zastosowane metody projektowania opierają się na 

liniowym modelu matematycznym obiektu. Układ 

kaskadowy dwóch zbiorników wraz z pompą jest układem 
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silnie nieliniowym i dlatego też model matematyczny 

obiektu wymagał linearyzacji. 

 

 
 

Rys. 1. Definicja zmiennych w modelu matematycznym obiektu,  

gdzie: u – napięcie sterujące pompą, Q0 – natężenie dopływu wody 

do górnego zbiornika, Q1, Q2 – natężenia swobodnych 

wypływów wody ze zbiorników, h1, h2 – poziomy wody 

w zbiornikach, y1, y2 – wartości napięcia na wyjściach 

czujników 

 

 Szczegóły dotyczące wyprowadzenia zastosowanego 

liniowego modelu matematycznego można znaleźć w pracy 

[14]. Poniżej zawarte zostały najważniejsze równania 

opisujące uzyskany liniowy model matematyczny, 

składający się z następującego zestawu równań stanu 
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gdzie: x1(t)= h1(t), x2(t) = h2(t) – zmienne stanu, u(t) – sygnał 

sterujący pompą (wyjście z regulatora), 

T1 = 67.1827 [s], T2 = 65.7704 [s] – stałe czasowe, 

k = 0.4714 – wzmocnienie. 

 
3.  SFORMUŁOWANIE PROBLEMU STEROWANIA  
 

 Na rysunku 2 zaprezentowany został schemat blokowy 

układu sterowania z regulatorem stanu, w którym wszystkie 

zmienne występujące w obiekcie są mierzone. Na wyjściach 

czujników dodatkowo dołączone zostały bloki „Skalowanie” 

w których znajdują się odwrotne charakterystyki czujników.  

Zadaniem układu regulacji będzie stabilizacja poziomu 

wody w dolnym zbiorniku na zadanym poziomie r(t)=hzad. 

W regulatorze stanu zastosowane zostało dodatkowe 

wzmocnienie dla całki uchybu regulacji  

 ∫∫ −==
tt

drxdetx

0

2

0

3 ))()(()()( τττττ  (2) 

która staje się dodatkową zmienną stanu. W tym układzie 

sterowania takie rozwiązanie jest konieczne, gdyż 

zastosowany obiekt jest silnie nieliniowy i na każdym 

poziomie stabilizacji poziomu wody ma inne wzmocnienie. 

 W zapisie ogólnym uzyskuje się następujące równania 

dynamiczne opisujące proces sterowania pokazany na 

rysunku 2 

 )()()()( trtutt EBAxx ++=&  (3) 

gdzie  
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 Głównym celem projektowania jest znalezienie 

wartości wektora wzmocnień K   
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tx

tx

kkkttu Kx  (4) 

który pozwoli na spełnienie następujących wymagań 

projektowych: 

a) zamknięty układ regulacji będzie asymptotycznie 

stabilny; 

b) maksymalne przeregulowanie (Mp%), mniejsze od 

5%; 

c) czas regulacji (tR), mniejszy od 200s (∆ = 2%). 

Po podstawieniu zależności (4) do równania (3) uzyskuje 

się nową macierz stanu Ac projektowanego układu regulacji 

 )()()()()()( trttrtt c ExAExBKAx +=+−=&  (5) 

Poddając równanie (5) obustronnemu przekształceniu 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy układu regulacji 
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Laplace i odpowiednio je przekształcając, uzyskuje się 

następujące macierzowe równanie charakterystyczne 

 0)( =−− BKAIs  (6) 

którego wartości własne zależą od poszukiwanych 

wzmocnień wektora K (4). 

 
4. DOBÓR PARAMETRÓW REGULATORA STANU 
 
 Poniżej przedstawione zostały dwie metody doboru 

wartości wzmocnień regulatora stanu. Pierwsza jest metodą 

klasyczną, natomiast druga wykorzystuje liniowe 

nierówności macierzowe (LMI). W obydwu przykładach 

wykorzystana została metoda lokowania biegunów. 

Najpierw, na podstawie zadanych wymagań projektowych 

związanych ze stabilnością, maksymalnym 

przeregulowaniem i czasem narastania, na płaszczyźnie s 

wyznaczony został obszar dopuszczalnych położeń 

biegunów, pozwalający na spełnienie założonych wymagań 

projektowych (Rys. 3).  

 W metodzie klasycznej z wyznaczonego obszaru 

dopuszczalnych położeń biegunów zostały wybrane trzy 

bieguny wzorcowe (12) i na tej podstawie obliczone zostały 

wzmocnienia regulatora stanu w taki sposób, aby wartości 

własne macierzy projektowanego układu (6) znalazły się 

dokładnie tam gdzie założone bieguny wzorcowe. 

 Przy wyznaczaniu wartości wzmocnień regulatora 

stanu wykorzystującego LMI, najpierw określony został 

ograniczony sektor (Rys. 4), a następnie przy użyciu 

odpowiedniego programu optymalizacyjnego zostały 

wyznaczone wzmocnienia regulatora stanu w taki sposób, 

aby wartości własne projektowanego układu (6) znalazły się 

w tym ograniczonym sektorze. 

 Najpierw rozważone zostały wymagania jakościowe 

nakładane na projektowany układ, które zostały przeliczone 

na parametry związane z płaszczyzną s. 

 Pierwsze wymaganie (a) związane ze stabilnością 

zostanie spełnione wówczas, jeśli wszystkie bieguny 

projektowanego układu regulacji będą znajdowały się 

w lewej półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s.  

 Drugie wymaganie (b) dotyczy maksymalnego 

przeregulowania, które dla tzw. prototypowego układu 

regulacji II rzędu opisane jest następującym wzorem  

 %100
21

% ⋅= −− ζπζ
eM p   (7) 

Z przekształcenia wzoru (7) uzyskuje się warunek związany 

z minimalną wartością tłumienia ζ  w układzie  

 

)(ln

)ln(

22
p

p

M

M

+

−
≥

π
ζ  = 0.69  (8) 

Ze współczynnikiem ζ  związane jest ograniczenie, które na 

płaszczyźnie s przedstawia się przy użyciu półprostej 

o nachyleniu  

 ζθ arccos= = 46.4
o
  (9) 

 Trzecie wymaganie ( c) związane jest czasem regulacji 

tR, które dla strefy dokładności ∆ wynoszącej 2% opisane 

jest wzorem  

 
σ
4=Rt  (10) 

gdzie σ  jest wartością bezwzględną części rzeczywistej 

bieguna znajdującego się w lewej półpłaszczyźnie zmiennej 

zespolonej s. Z przekształcenia wzoru (10) uzyskuje się 

warunek związany z minimalną odległością biegunów 

znajdujących się w lewej półpłaszczyźnie od osi liczb 

urojonych. 

 
Rt

4≥σ  = 0.02 (11) 

Na rysunku 3 zaznaczone zostały wyznaczone ograniczenia 

i pokazany został obszar dopuszczalnych położeń biegunów 

projektowanego układu regulacji, znajdujący się w lewej 

półpłaszczyźnie pomiędzy wyznaczonymi ograniczeniami. 

Z rysunku 3 widać, że część rzeczywista biegunów może 

przyjmować wartość z zakresu (−∞,…, −σ >. 

 

 

Rys. 3. Obszar dopuszczalnych położeń biegunów na płaszczyźnie 

zmiennej zespolonej s wynikający z nałożonych wymagań 

projektowych 

 

4.1.  Metoda klasyczna  
 Przy wyznaczaniu wzmocnień metodą klasyczną 

przyjęte zostały trzy bieguny wzorcowe znajdujące się 

w wyznaczonym obszarze dopuszczalnych położeń 

biegunów (Rys. 3) 

 2,1s = −0.1 ± j0.1, 3s  = −0.025 (12) 

Pożądane równanie charakterystyczne, wyznaczone 

w oparciu o przyjęte wartości biegunów (12), jest 

następujące  

 =−−−= ))()(()( 321 ssssssscα   

 00005.0025.0225.0 23 =+++ sss  (13) 

Po odpowiednich podstawieniach do równania (6) i dalszych 

przekształceniach uzyskuje się drugie równanie 

charakterystyczne zawierające nieznane jeszcze, 

poszukiwane wartości wzmocnień K regulatora stanu (4) 

 2
1

3 )0301.04714.0( sks ++   

 00070.0)0002.00070.00072.0( 321 =++++ kskk  (14) 
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Porównując współczynniki równania (13) 

z odpowiadającymi im współczynnikami z równania (14) 

uzyskuje się następujący układ równań 

 








=
=++

=+

0005.00070.0

025.00002.00070.00072.0

225.00301.04714.0

1

21

1

k

kk

k

  (15) 

Z rozwiązania powyższego układu równań (15) uzyskuje się 

poszukiwane wartości wzmocnień regulatora stanu 

wyznaczone metodą klasyczną 

 ]0713.01085.34135.0[][ 321 == kkkK   (16) 

4.2. Liniowe nierówności macierzowe (LMI)  
 Liniowe nierówności macierzowe należą do zagadnień 

optymalizacji wypukłej stosowanych między innymi do 

syntezy regulatora krzepkiego (ang. robust). Postać 

kanoniczna liniowych nierówności macierzowych jest 

następująca: 

 0)(

1

0 fi

m

i

i x∑
=

+= FFxF   (17)  

gdzie:  x = [x1,x2, …, xi]
T 
ϵ R

m
 – wektor zmiennej decyzyjnej 

(niewiadoma), F0, Fi ϵ R
nxn

  – macierze rzeczywiste 

i symetryczne.    

 

W równaniu (17) zapis ”f  0” oznacza, że macierz F(x) jest 

dodatnio określona
1
.  

 Warunki LMI tworzą wypukły zbiór ograniczeń, który 

należy sformułować dla procesu syntezy regulatora stanu. 

W rozważanym przypadku ograniczenia dotyczą obszaru 

umieszczenia biegunów w lewej półpłaszczyźnie zmiennej 

zespolonej s co ma wpływ na właściwości dynamiczne 

projektowanego układu regulacji. Synteza związana jest 

z wyznaczeniem wartości macierzy wzmocnień K dla 

regulatora stanu opisanego wzorem (4). Zapis liniowych 

nierówności macierzowych (LMI) ma następującą postać: 

 XKY ⋅−=   (18) 

Z równania (18) widać, że do wyznaczenia macierzy 

wzmocnień K konieczna jest znajomość macierzy X i Y, 

które są wyznaczane przy użyciu specjalnego programu 

optymalizacyjnego w oparciu o zdefiniowane obszary LMI 

na płaszczyźnie zmiennej zespolonej s. W tym celu należy 

założyć, że macierz X jest macierzą symetryczną i dodatnio 

określoną, stąd kolejne założenie brzmi, że istnieje dla niej 

macierz odwrotna Y−1
, która jest rzeczywista (dowód w [7]).  

 W celu opisu obszaru na płaszczyźnie zmiennej 

zespolonej s, gdzie będą umieszczane bieguny układu 

zamkniętego, podana zostanie następująca definicja, według 

[4]. 

Definicja 1. Obszar D na płaszczyźnie zmiennej zespolonej s 

nazywany jest obszarem LMI wówczas, jeśli istnieją 

symetryczne macierze DD nn
R

x∈L  i DD nn
R

x∈M  takie, że 

                                                 
1(Twierdzenie 8.4. wg [6]) Rzeczywista forma kwadratowa jest 

dodatnio określona wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie wartości 

własne jej macierzy współczynników A są dodatnie. 

 { }0)(: <∈= − sCsD DF   (19) 

gdzie FD jest funkcją charakterystyczną obszaru D 

 T
D sss MMLF ++=)(   (20) 

natomiast s  jest zmienną zespoloną sprzężoną do s. 

 

We wzorze (19) −C  oznacza lewą półpłaszczyznę zmiennej 

zespolonej s. Obszar LMI jest wypukły i symetryczny 

względem osi liczb rzeczywistych. Dlatego też, w przypadku 

gdy obszary LMI przecinają się to pozostają niezmienne. 

Przecinanie się dwóch obszarów LMI oznaczonych jako D1 

i D2 jest również obszarem LMI z funkcją charakterystyczną 

o postaci   
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W konsekwencji dowolny obszar składający się z przecięcia 

krzywych stożkowych, pasów pionowych lub pasów 

poziomych może być rozpatrywany jako obszar LMI. 

 W sposób uproszczony, dla celów syntezy 

projektowanego sterowania można zapisać następujące 

twierdzenie [2]. 

Twierdzenie 1. Niech DD nn
R

x∈L  oraz DD nn
R

x∈M  będą 

macierzami rzeczywistymi i symetrycznymi. Wówczas 

macierz Ac = A−BK ma wszystkie wartości własne 

w obszarze LMI (18) wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje 

rzeczywista, symetryczna i dodatnio zdefiniowana macierz 
nnR x∈X  oraz rzeczywista macierz nmR x∈Y . W takim 

przypadku spełniony jest warunek LMI  

 0p

TT
D VMVMXLR ⊗+⊗+⊗=   (22) 

gdzie ⊗  jest iloczynem Kroneckera
2
, oraz  

 BYAXV +=   (23) 

 1−⋅−= XYK   (24) 

jest wykonalne. 

 

W przypadku układu liniowego, ciągłego wartości własne 

macierzy Ac mają ujemne części rzeczywiste, ponieważ lewa 

półpłaszczyzna jest opisana przez L = 0 i M = 1 to 

Twierdzenie 1 w prosty sposób oznacza, że   

 0p

T
ccD XAXAR +=   (25) 

Przykłady różnych obszarów LMI i opis sposobów w jaki są 

konstruowane można znaleźć w pracach [4, 7, 8, 11]. 

                                                 

2 (Definicja 182 wg [6]) Iloczynem Kroneckera A⊗B macierzy 

mxn
ij Ra ∈= ][A  i macierzy 

pxq
ij Rb ∈= ][B nazywamy macierz 

blokową postaci:  
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 Na podstawie wcześniejszych rozważań dotyczących 

analizy zadanych wymagań jakościowych projektowanego 

układu opisanego równaniami (4) i (5), zdefiniowany został 

obszar LMI pokazany na rysunku 4. W porównaniu 

z rysunkiem 3 wprowadzone zostało dodatkowe 

ograniczenie z lewej strony. 

 

  
 

Rys.4. Lewa półpłaszczyzna zmiennej zespolonej s z zaznaczonym 

obszarem LMI, gdzie θ = 46.40, oraz σ1 = 0.02 oraz σ2 = 0.2 

 

 Wypadkowy obszar LMI pokazany na rysunku 4 

powstał ze złożenia pasa pionowego zawartego pomiędzy 

liniami pionowymi −σ1, −σ2 oraz stożka zawartego 

pomiędzy półprostymi nachylonym względem ujemnej osi 

liczb rzeczywistych pod kątami −θ, +θ. 

 Pas pionowy zawarty pomiędzy dwoma liniami 

pionowymi −σ1 oraz −σ2  ma następujący obszar LMI  
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Po odpowiednich przekształceniach układu nierówności (26) 

funkcja charakterystyczna dla obszaru D1 przyjmuje postać 
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gdzie  L1 = 
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 Drugi obszar składowy to sektor stożka zawarty 

pomiędzy dwoma półprostymi nachylonymi względem 

ujemnej osi liczb rzeczywistych o kąt ±θ, przy założeniu, że 

Re(s) = x, Im(s) = y to można go opisać następująco: 

 { }θtgxyCsD ⋅>−∈= − ||:2   (28) 

Po przeprowadzeniu odpowiednich przekształceń w układzie 

nierówności (28) otrzymano postać funkcji 

charakterystycznej dla sektora stożka zawartego pomiędzy 

dwoma półprostymi  
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gdzie: L2= 0;   M2 = 








− θθ
θθ

sincos

cossin
. 

 Następnie, zgodnie ze wzorem (21) należy dokonać 

złożenia funkcji charakterystycznych wyznaczonych we 

wzorach (27) i (29). Ponieważ składane są ze sobą dwa 

obszary to wypadkowe równanie charakterystyczne 

przyjmuje postać opisaną wzorem (20), przy czym   
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 Rozwiązanie tak zdefiniowanego problemu odbywa się 

przy pomocy specjalnych programów optymalizacyjnych.  

W tym przypadku obliczenia wykonano w pakiecie Matlab 

do którego zostały doinstalowane dodatkowe darmowe 

biblioteki SeDuMi (z ang. Self - Dual - Minimization) [13] 

oraz YALMIP [9]. Ze względu na złożoność zagadnienia nie 

odniesiono się do algorytmu optymalizacji, który dokładniej 

został przedstawiony w [4] oraz [10]. 

 Dla proponowanego obszaru LMI pokazanego na 

rysunku 4, poszukiwana dodatnio określona i symetryczna 

macierz X = X
T
 f 0 przyjmuje następujące wartości: 

 0

5.20103348.06573.0

3348.00470.03001.0

6573.03001.09929.3

f

















−
−−

−
=X   (30) 

Obliczona w programie optymalizacyjnym macierz Y, której 

wymiar jest określony jako wymiar macierzy  B
T 

 ma postać: 

 ]3457.00159.01595.1[−=Y   (31) 

Następnie ze wzoru (24) wyznaczona została macierz 

poszukiwanych wartości wzmocnień K projektowanego 

regulatora stanu:  

 ]1683.08823.46296.0[=K   (32) 

Po podstawieniu wyznaczonej macierzy K (32) do wzoru 

(6), wyznaczone zostały wartości własne projektowanego 

układu sterowania, które wynoszą odpowiednio:  

 2,1s = −0.1410 ± j0.0804, 3s  = −0.0448  (33) 

Potwierdzeniem, że układ jest stabilny jest istnienie wartości 

własnych układu zamkniętego w lewej półpłaszczyźnie 

zmiennej zespolonej s.  

 
5. WYNIKI BADAŃ UKŁADÓW STEROWANIA 
 
 Ocena jakości pracy układów sterowania poziomem 

wody w dolnym zbiorniku, wykorzystujących 

zaprojektowane regulatory stanu, badana była w środowisku 

obliczeniowym MATLAB/Simulink oraz w badaniach 

eksperymentalnych na obiekcie rzeczywistym 

z wykorzystaniem programowalnego mikrokontrolera 

sygnałowego TMS320F28335. Wszystkie elementy objęte 

na rysunku 2 linią przerywaną i przynależne do „Regulatora  

stanu” zostały zapisane w języku programowania C 
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i posłużyły do odpowiedniego zaprogramowania 

mikrokontrolera sygnałowego. 

 W tym celu w regulatorze stanu zawierającym 

sterowanie całkujące została przeprowadzona dyskretyzacja  

członu całkującego metodą Eulera  

 )()1()( 33 keTkxkx ⋅+−=   (34) 

gdzie: T = 0.5 [s] – okres próbkowania, x3(k), x3(k−1) – 

wartość bieżąca i poprzednia całki uchybu regulacji, 

e(k) – wartość uchybu regulacji w chwili 

próbkowania.   

 

 W bloku oznaczonym jako „Filtracja i skalowanie” 

zrealizowane zostały dwa zadania. Pierwsze z nich polegało 

na filtracji sygnałów napięciowych y1 i y2 otrzymanych 

z wyjścia czujników poziomów wody w zbiornikach górnym 

i dolnym, w celu wyeliminowania z nich szumów 

pomiarowych. W każdym torze pomiarowym zastosowany 

został filtr dolnoprzepustowy II rzędu opisany następującym 

zestawem równań dynamicznych 
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Rys. 5. Wyniki sterowania poziomem wody w dolnym zbiorniku z użyciem regulatora stanu projektowanego klasyczną metodą lokowania 

biegunów (PLACE) 
 

 
Rys. 6. Wyniki sterowania poziomem wody w dolnym zbiorniku z użyciem regulatora stanu wykorzystującego LMI 
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Tabela 1. Wskaźniki oceny jakości sterowania uzyskane z wykresów czasowych pokazanych na rysunkach 5 − 6 

Odcinek 1 (0 s – 300 s) Odcinek 2 (300 s – 600 s) Odcinek 3 (600 s – 900 s)  

Mp tR J  Mp tR J  Mp tR J  Jc 
 Metoda Doboru 

parametrów 

[%] [s] [-] [%] [s] [-] [%] [s] [-] [-] 

1. PLACE – sym. - 180.0 209.6 - 205.0 163.5 - 215.0 162.1 535.1 

2. PLACE – eksp. 1.0 188.0 223.9 0.5 180.0 156.7 0.8 207.5 158.1 538.7 

3. LMI – sym. - 108.0 135.1 - 100.0 109.5 19.9 152.5 146.2 390.8 

4. LMI – eksp. 0.7 102.0 146.9 1.4 90.0 110.3 40.2 170.0 183.0 440.2 
 

 

Filtr ten całkowany był w procesorze sygnałowym metodą 

Rungego-Kutty IV rzędu z krokiem całkowania T = 0.01 s. 

Drugie zadanie realizowane z bloku „Filtracja i skalowanie” 

polegało na wyznaczeniu pomierzonych wartości wysokości 

słupa wody w zbiornikach (h1, h2) na podstawie 

pomierzonych wartości napięć (y1, y2). W tym celu najpierw 

pomierzone zostały charakterystyki czujników, które zostały 

aproksymowane przez liniowe zależności 

 iiii bhmty +=)(   (37) 

gdzie: mi  jest współczynnikiem nachylenia linii prostej,  

bi  wartością przesunięcia względem początku układu 

współrzędnych,  i ∈ {1, 2} jest numerem zbiornika.  

 

Następnie wyznaczone zostały odwrotne charakterystyki 

czujników (38), które posłużyły do wyznaczenia - na 

potrzeby regulatora stanu - poszukiwanych, mierzonych 

wartości wysokości słupa wody w zbiornikach. 

 
i

ii
i

m

by
th

−
=)(ˆ   (38) 

gdzie i ∈ {1, 2} jest numerem zbiornika.  

 

 W pierwszej kolejności przeprowadzone zostały 

badania symulacyjne, które miały również na celu 

sprawdzenie poprawności przygotowanego kodu programu, 

służącego do zaprogramowania mikrokontrolera 

sygnałowego. Następnie przeprowadzona została 

weryfikacja badań symulacyjnych na obiekcie 

rzeczywistym.  

 Wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych 

układu sterowania dla którego wzmocnienia wyznaczone 

zostały klasyczną metodą lokowania biegunów znajdują się 

na rysunku 5, natomiast na rysunku 6 znajdują się wyniki 

prób przeprowadzonych z użyciem regulatora stanu 

wykorzystującego LMI. 

 Dla każdego z rozważanych układów sterowania 

przeprowadzona została próba składająca się z trzech 

odcinków stabilizacji poziomu wody w dolnym zbiorniku, 

każdy o czasie trwania 300 s. W chwili załączenia układów 

regulacji, obydwa zbiorniki były puste. Na odcinku 

pierwszym zadany poziom wody wynosił 7 cm, na drugim 

13 cm, a na trzecim, ostatnim odcinku ponownie 7 cm. 

 Ocena jakości pracy rozważanych układów regulacji 

polegała na ocenie wskaźników jakości definiowanych na 

podstawie odpowiedzi skokowej i były to: maksymalne 

przeregulowanie Mp, czas regulacji tR mierzony przy strefie 

dokładności ∆ = 2%. Dodatkowo na każdym odcinku 

stabilizacji poziomu wody, na podstawie pomierzonych 

wartości wysokości słupa wody i sygnału sterującego pompą 

wyznaczany był funkcjonał 

 { }∑
=

+=
N

k

kuke
N

J

1

|)(||)(|
1

 (39) 

gdzie: e(k) = h2(k)−hzad(k) – uchyb regulacji, u(k) – sygnał 

sterujący pompą, wyjście w regulatora 
 

Pomiar odbywał się z okresem próbkowania wynoszącym 

2.0 s, co dawało N = 150 pomierzonych próbek w każdym 

odcinku stabilizacji. Dodatkowo, dla każdej próby 

wyznaczany został funkcjonał całkowity cJ  będący sumą 

funkcjonałów składowych. Wyznaczone wskaźniki jakości 

na podstawie przeprowadzonych prób testowych znajdują się 

w tabeli 1. 

 Zaprojektowany układ sterowania z wykorzystaniem 

metody LMI był silniej nastrojony, co widać po położeniach 

wyznaczonych wartości własnych układu zamkniętego, które 

znajdują się dalej od osi liczb urojonych, aniżeli wartości 

własne układu zaprojektowanego przy użyciu klasycznej 

metody lokowania biegunów. W związku z tym w układzie 

wykorzystującym LMI uzyskiwano krótsze czasy regulacji tR 

i mniejsze wartości wyznaczanych funkcjonałów J, 

natomiast większe wartości związane z maksymalnym 

przeregulowaniem Mp. 

 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

 W pracy przedstawiono metodykę związaną 

z wyznaczaniem wartości wzmocnień regulatora stanu przy 

wykorzystaniu liniowych nierówności macierzowych (LMI). 

Przy czym wzięto pod uwagę jedynie pierwszy z trzech 

warunków jakie w tym przypadku są rozważane, 

a mianowicie obszary LMI umieszczone w lewej 

półpłaszczyźnie zmiennej zespolonej s, w których mają 

znaleźć się wartości własne projektowanego układu 

sterowania. Kolejnymi warunkami uwzględnianymi w LMI 

są zapisywane w formie macierzowej normy H∞ oraz H2, 

które ze względu na obszerność zagadnienia nie zostały 

zawarte w tej pracy. 

 Przedstawione wyniki przedstawiają poprawność 

zaprojektowanego regulatora stanu. Dodatkowe 

przedstawienie klasycznej metody lokowania biegunów, 

wykorzystanej do wyznaczania wartości wzmocnień 

regulatora stanu, miało na celu ułatwienie zrozumienia 

wyznaczania pierwszego warunku LMI. 
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DESIGN OF WATER TANK LEVEL CASCADE CONTROL SYSTEM  
VIA LMI APPROACH 

 

The paper describes a state feedback controller design by pole placement method using Linear Matrix Inequalities 

(LMI) approach. Conditions of pole placement constraints in a left half plane of the complex plane s are defined and 

allowable region for poles of the closed-loop control system are determined. For the purpose of using the linear design 

method, the mathematical model of controlled plant was linearized at a selected operating point. The designed state feedback 

controller was used for controlling the water level in a two-tank cascade system. The paper presents results of both computer 

simulations and real-time experiments. 

 

Keywords: state feedback controller, linear matrix inequalities, pole placement method, tank cascade system. 
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Abstract: Matlab engineering software application for 

measurement results’ analysis process improvement has been 

presented in this paper. The main purpose of the study was the 

analysis of the impact of the interrupted current distortion level on 

selected low voltage (LV) circuit-breakers’ (CB) current breaking 

capability. Influence of various levels and characters of current 

distortion were analyzed for few types of LV circuit-breakers. Huge 

number of data collected as the result of performed tests needed 

process automatization for fast extraction the specific resultant data 

required for future analysis. It was realized by means of developed 

Matlab software script. Developed script, basis on recorded 

diagrams, permitted for fast determination the arcing time, arc 

energy and power for various voltage levels and interrupted current 

phase and values. 

 

Keywords: current harmonics, switching parameters, arcing time. 

 

1. PROBLEM DESCRIPTION 

 

Problem of current and voltage higher harmonics 

presence is gaining in importance since the power electronic 

devices are being installed in the power network. Higher 

harmonics content in distribution system has negative 

influence on devices installed into electrical network [1-3] – 

both for passive elements like cables, coils, capacitors and 

for active devices [4-7]. It can be observed e.g. in the form 

of increased level of the generated loses, decreased devices 

durability, unpredictable operation of some types of switches 

or insulation systems premature aging. Basis on conclusions 

found in literature, it is also expected the significant 

influence of the interrupted current waveform shape on 

switching apparatus operation conditions and relays 

reliability [4-6, 8]. It may be connected with signal 

frequency, voltage rate of rise, number of current zero 

crossing points and so on [7]. Particular harmonic’s number 

and amplitude affecting on generated arc power and energy, 

as well.   

Due to relatively small number of available papers 

describing in details forenamed problem, presented paper 

deals with research activities focused on these issues. The 

main goal of the research was analysis the impact of the 

current harmonics on arcing time and generated arc energy 

in respect to input current shape, parameters of power 

network and load type with emphasis on load inductive 

character. Because of specific research character, number of 

tested objects and experiment conditions variations, huge 

number of collected data was obtained.  

Detailed analysis required study of more than 2 000 of 

recorded diagrams for each of the tested object. As the 

objects of the first step of the research, typical, air-insulated 

LV circuit breakers was selected (Fig. 1). 

 

  

Fig. 1. Exemplary tested object  

 

Due to comprehensive range of the research, dedicated 

tool for analysis procedure improvement was required. It 

was realized by means of Matlab software application and 

dedicated script development. 

 

2. EXPERIMENTS SPECIFICATION 

 

2.1. Tests set-up 

For experiment needs, especially for this purpose, testing 

stand has been developed (Fig. 2).  

 

 
 

Fig. 2. Testing stand diagram 
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Testing circuit comprised the following elements: 

− power supply combined with functional generator (1), 

able to generate desired input signal with required shape 

and amplitude, 

− LV circuit-breaker (2), 

− voltage and current probes (3), 

− digital oscilloscope (4),  

− Inductive load (5) characterized by: R=13,5 Ω, L=20 

mH, XL= 6,3 Ω, cosϕ = 0.91, 

− voltage surge limiting element (6) – optionally, 

− switching-off phase (ϕ) controller (7). 

 

Voltage source allowed for generation the desired 

signal shape, basis on manually implemented or applied in 

form of power supply device’s input file waveform. 

For power supply output voltage shape an additional 

Matlab script has been developed, allowing the 

transformation of the analog signal waveform into 

acceptable for power supply command set. For this reason at 

the first step, selected waveform was transformed into group 

of harmonic waveforms with defined frequency and phase 

and at the next step transferred into power supply in form of 

particular Matlab script commands. 

 

 
 

Fig. 3. Input signal waveform transformation into power supply 

output signal 

 

Summary over the 20 input signal waveforms were 

examined. 

The main signal criteria selection was its incidence rate 

in power network, where non-linear devices are installed. 

For example inductive and semi-conductive elements as 

rectifiers or inverters were taken into account. Figure 4 

presents selected, exemplary waveforms utilized for tests. 

 

 
 

Fig. 4. Exemplary signal waveforms used during functional tests 

 

Distorted input signal usage for tests was strictly 

associated with experiment scope aiming at different number 

of higher harmonics introduction into inductively loaded 

circuit. For analysis the higher harmonics presence, a Fourier 

distribution of all used waveforms were executed. Table 1 

presents selected signals Fourier distribution according to 

Figure 4. 

It has to be pointed that few of the used waveforms 

were characterized by similar Total Harmonic Distortion 

(THD) factor for different waveform shape. 

 
Table 1. Selected examined waveforms Fourier distribution 

 
Waveform Harmonic Amplitude [%] Phase [rad] 

W1 

3 20 π 

5 7,5 0 

7 2,5 π 

W2 

3 20 0 

5 7,5 0 

7 2,5 0 

THD = 21,5% 

THDtriangle = 12 % 

 

As reference, sinusoidal signal was selected. All other 

waveforms had the RMS values in reference to sine wave. 

At the first step tests were performed for two voltage-

current ratios of supply conditions (URMS =80 V, IRMS = 5,5 

A) and five moments (phases) “ϕ” of contact breaking: 0
+
, 

0
+
<ϕ<90º, 90º, 90º<ϕ<180º, 180

-
, where e.g. 0

+ 
means 

breaking moment right after current “zero” crossing and 180
- 

right before secondary (half-wave) “zero” crossing moment.  

Input signal phase control was realized by specially 

developed phase controller allowing for selection the desired 

contact breaking moment, taking into account tested circuit 

breaker internal delay times. Accuracy of contact breaking 

moments selection was c.a. 0,1 ms.  

 Basis on recorded diagrams, which had the 

graphical (*.jpg) and numerical forms, output quantities 

were calculated and counted: 

− arcing time (Tarc), 

− arc energy and power (Warc, Parc), 

− number of arc re-ignitions (narc), 

− overvoltages levels (∆u) – optional. 

Resultant data had a form of output excel file containing 

tabulated data records. 

 

2.2. Experiment data post-processing 

As research results, waveforms of voltage across the 

interrupter contacts and current flowing through the circuit 

were recorded. Figure 5 presents exemplary waveform 

recorded for breaking operation executed at “0
+
” moment.  

In practice 0,5 ± 0,1 ms after  “zero” crossing breaking 

operation was realized.   

 

 
 

Fig. 5. Exemplary circuit current and voltage across the 

contacts waveform recorded during contact breaking 
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For post-processing needs each of the recorded 

waveform was splitted into three time intervals (Fig. 5): I – 

record starting point (1) and arc burning starting moment  

(2), II – arc burning duration (2)-(3), III – arc burning ending 

moment  (3) – record finishing point (4).  

For each of the voltage-current recorded signal pairs, 

resultant arc energy – Warc and arcing time – Tarc were 

calculated. Due to large number of waveforms recorded for 

analysis, to improve analysis process dedicated software 

tool, realized in Matlab, were developed. Figure 6 presents 

diagram of the developed Matlab script.  

Elaborated software permitted for significant post-

processing process improvement combined with automatic 

resultant data calculation and output file composition.  

Recorded diagrams, having graphic form - for quick 

inspection and numerical form - for mathematical post-

processing, were utilized for output data determination. 

 

 
 

Fig. 6. Matlab script diagram 

where: Warc – arc energy between the t(2) and t(3) moments, max 

u(t)noise, max i(t)noise – maximum value of voltage and current noise 

signal, uarc(t), iarc(t) -  voltage and current time related arc 

parameters 

   

As an input data for Matlab script, *.csv text files 

obtained from oscilloscope and containing recorded voltage 

and current waveforms in numerical form were used.  

Output files had a form of *.xls files including arc energy - 

Earc and power - Parc diagrams and Tarc, average values. 

The main software tasks were to collect all necessary 

data from the input *.csv files, to determine arc burning 

starting and ending moment, calculate arc duration and 

finally calculate arc energy. 

To determine arc burning starting point, voltage across 

the contacts was monitored. Sample with recorded voltage 

level higher than 3 times of maximum voltage signal - 

u(t)noise – recorded at “I” time interval, is considered as an 

arc burning starting point. Similarly arc burning ending point  

is determined as the point of the sample with current signal 

iarc(t) not higher than three times of maximum noise value 

signal i(t)noise recorded at “III” interval. Arc burning duration 

Tarc is calculated as number of samples between the 

moments “3” and “2” marked in Figure 3 as “II” time 

interval. Number of samples multiplied by single sample 

duration, identifies desired arcing time - Tarc. 

 

Tarc = t(3) – t(2)   (1) 

 

Based on time-related arc energy diagrams (Fig. 7) arc 

energy was obtained according to formula (2) for signals 

recorded between the “3” and “2” points. 

 

���� = � ��	
 ∙ ��	
	��
��   (2) 

 

 

 
 

Fig. 7. Arc energy waveform calculated for various interrupted 

input signal 

 

3. ANALYSIS RESULTS 

 

Finally, average values of calculated quantities were 

determined. Figures 8 and 9 present average values of arcing 

time – Tarc and arc energy – Warc obtained for exemplary 

input waveforms (Fig. 4) and for “0
+
” CBs contacts breaking 

moment. Basis on 30 measurements results, tests were 

obtained for each of the measurement points: URMS, IRMS, ϕ, 

waveform type. 

 

 
 

Fig. 8. Arc duration calculated for various input signal 

 

 
 

Fig. 9. Arc energy calculated for various input signal 

 

Obtained results indicate dependence of switching arc 

duration and arc energy on an interrupted current shape.  
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All measurements results performed for the similar 

conditions confirm this trend.  

Tests permitted for estimation which of the interrupted 

current parameter is a decisive factor for generated switching 

arc parameter. In some cases various current shape were 

characterized by the same (or similar) THD factor, thus 

preliminary analysis indicates larger significance the current 

form  than its harmonic components. Future tests will verify 

this thesis. 

 

4. SUMMARY 

 

Presented in this paper tests results were the first step 

of the large scale tests planned to be executed on various 

types and construction low of voltage current interrupters. 

Simultaneously numerous input signal waveforms types and 

in consequence current harmonics content in power network 

influence ,on air-insulated LV breakers breaking capability 

is going to be tested in scope of the planned experiments. 

Initial tests results confirmed early indicated in available 

literature, current harmonics significant impact on arc 

quenching parameters. For example, tests results of the 

performed experiment initially show higher impact of the 

signal shape prior to its THD value. 

Due to huge number of data which had to be analyzed, 

achieved results processing, automatization process were 

required. 

Developed software script permitted for significant 

improvement of recorded, in scope of the experiments, 

output data post-processing. Applied procedure significantly 

reduced time consuming required for calculation and for data 

analysis.  It permitted for automatic processing large number 

of resultant data files.  

Taking into account software structure, script can be 

utilized for various type of input numerical data. After minor 

modification it can also be adapted for different quantities 

analysis. 

In future different u-i RMS values and different tested 

objects are going to be tested.  
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ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA MATLAB DO ANALIZY WPŁYWU 

ZNIEKSZTAŁCENIA PRĄDU WYŁĄCZANEGO NA ZDOLNOŚCI ŁĄCZENIOWE 

WYŁĄCZNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA 
 

W artykule przedstawiono zastosowanie oprogramowania inżynierskiego Matlab do usprawnienia analizy wyników 

pomiarów uzyskanych drogą eksperymentu. Implementacja opracowanego skryptu pozwoliła na automatyzacje procesu 

ekstrakcji wybranych danych bezpośrednio z zarejestrowanych drogą pomiarów przebiegów napięć i prądów.  Głównym 

celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu formy oraz poziomu odkształcenia wyłączanego prądu na podstawowe 

zdolności łączeniowe wybranych łączników niskiego napięcia. Z uwagi na obszerną bazę uzyskanych wyników pomiarów,  

a tym samym dużą liczbę danych koniecznych do przeprowadzenia analizy, zastosowano specjalnie w tym celu opracowany 

skrypt dedykowany dla środowiska Matlab, a pozwalający na automatyzacje wspomnianego procesu, w szczególności na 

wyodrębnienie z pozyskanych przebiegów  napięć i prądów, niezbędnych do dalszej analizy informacji. Dzięki 

opracowanemu oprogramowaniu możliwe stało się szybkie pozyskanie danych dotyczących czasów łukowych, energii i 

mocy łuku dla różnych parametrów sieci oraz różnych chwil czasowych rozejścia się styków. 

 

Słowa kluczowe: harmoniczne prądu, parametry łączeniowe, czas łukowy. 
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Abstract: An experimental high-level synthesis (HLS) of the 

residue number system (RNS) to two’s-complement system (TCS) 

converter in the Vivado Xilinx FPGA environment is shown. The 

assumed approach makes use of the Chinese Remainder Theorem I 

(CRT I). The HLS simplifies and accelerates the design and 

implementation process, moreover the HLS synthesized 

architecture requires less hardware by about 20% but the 

operational frequency is smaller by 30% than that for the VHDL 

designed converter. 

 
Keywords: Residue Number System (RNS), Two’s-complement 

system (TCS), Chinese Remainder Theorem I (CRT I), FPGA. 

 

1. INTRODUCTION  
 

The Residue Number Systems (RNS)[1-3] are non-

weighted number systems that allow to replace selected 

arithmetic operations in a large integer ring by a set of 

equivalent and independent operations in small integer rings. 

This pertains to addition, subtraction and multiplication 

which can be performed without carries between the digits of 

the number. Other operations such as conversion to weighted 

systems, scaling, division, sign determination, magnitude 

comparison are generally difficult. Thus the practical use of 

the RNS is limited to the areas where independent operations 

dominate. 

In this paper we consider the synthesis of RNS/TCS 

converters. In the literature several residue-to-binary 

converters have been shown [4-9]. In this work we analyze 

the FPGA realization of the RNS/TCS high-speed converter 

based on the CRT I for the RNS system base consisting of 

five-bit moduli. The aim of the work was to examine the 

effectiveness of the HLS [10] when used for the converter 

design. The HLS, also known as the behavioural synthesis, 

is an approach which automatically translates the 

behavioural design description in C/C++ languages into 

register transfer level (RTL) description. The HLS approach 

considerably reduces the development time but the resulting 

architecture may require more hardware resources than 

these required for the VHDL or Verilog designs. The 

classical approaches to design are viable for less complex 

architectures whereas the HLS allows to speed up the 

design process of complex architectures. A considerable 

advantage when using of C/C++ for hardware description, is 

due to the fact that the straightforward description of 

complex algorithms becomes possible. The main task of 

translation of the algorithm into a hardware structure in the 

FPGA is performed by the synthesizer. Moreover, the 

testing procedures of the implementation can be conducted 

at the high level of abstraction.  

We have developed the implementation of the RNS/TCS 

architecture based on CRT I using the HLS in the Xilinx 

Vivado environment and we have compared the synthesis 

results including the hardware size and delays with the 

previous VHDL implementation. In Section 2 we review the 

RNS, in Section 3 we present the RNS/TCS converter 

algorithm based on the CRT I, in Section 4 the converter 

design and analysis of its properties, and in Section 5 we 

present the HLS design of the converter.  

 

2. THE RESIDUE NUMBER SYSTEM 

 

The RNS is a non-positional number system in which 

numbers are represented by n-tuples consisting of numbers 

being the residues with respect to the members of the set 

called the RNS base, },...,,{ 21 nmmmB = where im , 

n1,2,3,...,=i , are nonnegative integers termed the moduli. 

The number range M of the system is equal to 

∏ == n

i imM
1

. If the moduli are pairwise relatively prime, 

every integer from the number range M  can be represented 

in the unique manner.  The residue operations of addition, 

subtraction and multiplication can be performed 

independently on the residue digits of operands. The 

mapping from the RNS to a weighted system can be 

performed using the Chinese Remainder Theorem [1,3], 

mixed-radix conversion or the core function [8]. The more 

complete introduction to the RNS has been presented, for 

example, in [1-3]. 
 

3. CRT CONVERTER ALGORITHM 

 

The aim of the algorithm is to convert the number 

given in the residue form, i.e. as a vector of residues into a 

weighted number system representation. The latter can be 

the representation in the natural binary system or two’s 

complement system when signed numbers are processed. 

This conversion can be performed in many ways. The basic 

algorithm, already shown in [1], was the use of the mixed 

radix conversion (MRC). In its basic form it is a serial 

process but it does not require the cumbersome modulo M  

operation. The MRC has been considered by many authors, 

for example in [3]. There also exists the parallel MRC form 

given in [12]. However, it seems that the most general 

approach is the CRT [9]. However, its effectiveness depends 
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on the binary size of the RNS moduli and the efficient 

realization of modulo M  reduction. 

The value of a nonnegative integer N , with the use of 

the CRT, is given by the formula 

M

n

j
jNN ∑

=
=

1

,    (1) 

with 

j
j m

mjjj NMMN ⋅⋅= −1
,   (2)  

j
j m

MM = ,   (3) 

and 

11 =⋅ −

jm
jj MM .    (4) 

1−
jM  is called the multiplicative inverse of jM  modulo 

m
j
, and exists if ( ) 1,gcd =jj mM , nj ,...,2,1= . For a 

signed number X , if M  is even, NX =  for 2/MN < , 

and MNX −=  for 2/MN ≥ . If M  is odd, NX =  for 

2/)1( −< MN , and MNX −=  if 2/)1( −≥ MN . 

The realization of (1) requires in the first stage the 

computation of orthogonal projections by (2). jN  can be 

precomputed and stored in look-up tables addressed by 

jmj Nn = . This approach is practical when the binary size 

of the modulus jm  is relatively small and does not exceed 

10 bits. This also determines the maximum binary size of 

moduli. Theoretically, jm  can have the greater binary size 

but the look-up table size grows exponentially making 

such RNS base less practical and makes the required 

hardware amount unacceptable. Moreover, the use of large 

memories reduces the attainable pipelining rate.  

 Once the orthogonal projections are obtained they 

have to be added and their sum has to be reduced modulo M. 

As the use of the tree of large two-operand binary adders is 

impractical the carry save addition is a viable alternative. 

The sum may have the dynamic range equal to )1( −⋅ Mn  

but it is known that when the sum is smaller than M2  

modulo M  reduction is easy because it requires only the 

subtraction of M  and the choice of the difference or the 

input number. Hence it is advantageous to reduce the 

numbers at the output of the CSA tree to the interval 

)2,0[ M  and then perform modulo M reduction. One 

technique to do this is to use the partitioning of the carry-

save representation at the output at the carry-save adder tree 

and reducing modulo M the number represented by the high-

order bits as shown in [11]. Carry and save representations 

are divided into the high and low order segment in such a 

manner that the sum of the low order segments is smaller 

than M . The numbers represented jointly by high order 

segments are reduced modulo M . The sum of two low-

order segments and the residue modulo M  of the number 

represented by the sum high order segments are added using 

the carry save adder and thus we receive two-operands with 

the sum belonging to )2,0[ M . Then we perform the carry-

save addition of their sum and M− . We get two operand 

pairs of which one is the correct sum and the other the 

negative number. Each pair is added in the parallel two-

operand binary adders and at the output the nonnegative sum 

is selected using a multiplexer.  

As the total number of high-order bits for larger n 

may require the memory of the size that excludes the high-

speed pipelined operation, a modification based on the 

initial summing of the high-order bits at the output of the 

CSA using the small binary adder [9],[11]. This 

modification allows to limit the size of the memory used as 

the modulo M generator addressed by high-order bits. In 

this work an attempt is shown aiming at the pipelined 

realization of the converter architecture presented in [9]. 

Once the conversion from RNS to the binary system is 

performed, the sign of the RNS number has to be 

determined. The number N represents a negative number if 

it exceeds the half of the dynamic range (M/2 or (M-1)/2). 

So thus it is enough to perform subtraction N-M/2 (N-(M-

1)/2) and examine the difference. If the difference is 

negative the TCS number equal to N-M. 

 
4. RNS/TCS CONVERTER DESIGN 

 

The general architecture of the converter from [7] is 

shown in Fig. 1 

 

 
 

Fig. 1. RNS/TCS converter based on CRT I 

 

We first shortly review the principle of converter 

operation. The orthogonal projections are calculated at the 

design stage and stored in LUTs. During converter operation 

they are obtained by the look-up and their sum modulo M is 

determined by using a multi-operand modulo M adder. The 

orthogonal projections are added in the n-operand carry-save 

adder tree (CSA1). The sum of projections can be expressed 

as )1()1(

1
SCN

M

n

j j +=∑ = . The partition of the CSA tree 

outputs can be represented as  LH CCC +=)1(
 and 
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LH SSS +=)1( , HC  and HS  are the numbers represented 

by the high-order bits of )1(C  and 
)1(

S , and LC , LS by the 

low-order bits. The partitions are done so that 

MSC LL <+ . This gives in effect the reduction of the sum 

to )2,0[ M . The addition of MSB's, represented by 

HH SCS +=)2( , is carried out in the small binary adder 

CPA1 and the modulo M  reduction is performed by 

mapping 
M

SS
)2()3( = , with the use of the 1+NLT  and 

subsequently the addition LL SCSS ++= )3(  is carried out 

by the CSA2. Denote the carry and save representations 

received at the CSA2 output as N1 and N2 respectively. Next 

CSA3 is used to compute MNN −+ 21 . Finally, CSA2 and 

CSA3 output vectors are added in two parallel binary carry-

propagate adders CPA2 and CPA3. If the CPA3 output sum 

is non negative, it is selected by the MUX as the correct 

result else the CPA2 output is chosen. In order to determine 

the sign of N we compute the difference N-M/2 (N-(M-1)/2) 

using the BA1. In parallel we perform subtraction 

MNX D −=  (BA2). If the output sum of the BA1 is 

negative then DX  is selected else the original N  is chosen. 

 

5. RNS/TCS CONVERTER HLS DESIGN 

 

The description of the converter structure in the HLS 

leads to the modified CRT converter presented in Fig. 2. 

Firstly the CSA1 adder is replaced by the multi-operand 

binary adder (mBA). As there is only one sum vector, it is 

divided into two segments SH and SL instead of four as in Fig 

1. Also the final two-operand modulo M addition slightly 

modified. 

 

 
Fig. 2. Modified RNS/TCS converter based on CRT I for HLS  

 

In the case of the HLS ternary addition is implemented 

using two binary adders in series that introduces the 

considerable delay. In order to reduce this delay, we can 

perform this addition by simulating in the HLS code the 

single CSA adder and apply two binary adders in parallel as 

in Fig. 3. 

 
Fig. 3. Modulo reduction from [0,2M) to [0,M) 

 

The C/C++ version used in the HLS design calls for 

several elements that are specific to the synthesis process. 

The most important element are integer types with a 

controllable binary length. They allow you to select the 

proper binary lengths of the input of the circuit, the 

intermediate results, and output. These integer types are 

implemented by using parametrized types as shown in Fig. 

4. For example, the programmatic construction typedef 

ap_int<36> int36 introduces the new signed integer 

type int36 by using the generic type ap_int. This type 

represents integer variables of the binary lengths equal to 36 

bits. 

 

 
 

Fig. 4. Arbitrary types used in the description of the structure and 

synthesis of the TCS/RNS converter 
 

 The implementation of the CRT I (1) requires in the 

first stage the computations of orthogonal projections (2) 

that depend only on residue jn , the other factors in (2) are 

constants. In this case we assume the same RNS base as for 

the VHDL realization, i.e. 

  17} 23,19, 25, 27, 29, 31, {32,=B (Fig 5), that gives the 

RNS dynamic range of 37.07 bits. In the HLS realization we 

simulate look-up tables of the first layer in Fig. 2 by 

precomputing jN  and placing them as initial values of the 

array. The array for each modulus containing the projections 

will be addressed in the program using the respective residue 

nj. The exemplary array of projections for m1=17 is shown in 

Fig. 4. In the hardware structure the content of this array 

becomes the content of the look-up table addressed by the 

residues modulo m1=17. 
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Fig. 5. The exemplary array of projections for the modulus m1=17 

in RNS/TCS converter 

 

The high-level description of the RNS/TCS converter 

based on the CRT I is shown in Fig. 6. Instead of the carry-

save addition performed in the original version of algorithm 

a series of two-operand additions is used (lines 7-10). The 

output sum SPr is divided into low-order segment SPr_Low 

and high-order segment SPr_High by using appropriate 

binary masks (lines 11-12). The binary number SPr_High in 

the line 13 is used for indexing the array containing the 

reduced modulo M numbers represented by the bits of the 

high-order segment. In the lines 15-21 the modulo reduction 

from [0,2M) to [0,M) is done and then the sign is retrieved 

and the proper value is selected. 

 

 
 

Fig. 6. High level description of the RNS/TCS converter based 

on CRT I. 

 

The HLS synthesis results in Xilinx Vivado FPGA 

environment is shown in Figure 6. 

 

 
 

Fig. 7. Synthesis results of the RNS/TCS converter using CRT I 

in Xilinx Vivado HLS environment  

 

Previously the converter architecture in the form Fig. 1 

has been implemented [9] using the structural approach in 

VHDL and the Xilinx Virtex XC5VSX50T for the RNS base 

  17} 23,19, 25, 27, 29, 31, {32,=B . The look-up tables have 

been implemented by using 38 1-bit LUTs for each 

projection. The eight-operand CSA tree has been realized as 

two parallel 4-operand carry save-adders in the first layer 

with the successive 4-operand carry-save adder. As the CPA 

adders the standard 39-bit Xilinx adders have been used. It 

can be seen from Table 1 that the hardware amount of the 

HLS realization is smaller from about 20% for LUTs and 

30% for FFs. The smaller maximum frequency of operation 

of the HLS designed converter can be attributed to the 

method of automatic multi operand adder construction by the 

HLS synthesizer. Several experiments have been carried out 

to increase the operation frequency by inserting pipeline 

directive inside addition but it has not led to the increase of 

operational frequency. 

 
Table 1. Comparison of synthesis results of RNS/TCS converters 

in Xilinx Virtex XC5VSX50T 

 

Parameter LUT FF Max. freq. 

HLS 624 418 125Mhz 

VHDL 802 621 190Mhz 

 

Finally we may remark that the use of the HLS gives 

better results with respect to the source lines of code (SLOC) 

metric [13]. The HLS code has the SLOC at the level 170 

but for the VHDL code the SLOC at the level 8300. 

Additionally, the HLS project have got only one subprogram 

in one compilation unit but the VHDL code has to be placed 

in more than 20 subprograms, every in one compilation 

units, because of the required mapping of the hardware 

structures. The compilation process (C synthesis) allowing 

verification of the result in the case of HLS takes about 23 

sec, but for the VHDL a full hardware synthesis is required 

that takes about 30 sec (PC with i7 class 4-cores CPU and 32 

GB RAM). 

 

4. CONCLUSIONS 

 

The new approach to the RNS/TCS converter design in 

Xilinx Vivado FPGA environment using the high-level 

synthesis has been presented. This approach facilitates the 

design and debugging processes by shortening the whole 

procedure and doing it more transparent. This is due to the 

description of the circuit architecture using a specialized 

version C/C++ language. The performed research indicates 

that probably, at least for this type of converters the HLS 

design can be more effective with respect to the hardware 

amount and less efficient regarding to operational frequency 

as compared to the VHDL design. 
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WYSOKOPOZIOMOWA SYNTEZA KONWERTERA RNS/U2 W FPGA 
 

W pracy przedstawiono eksperymentalną wysokopoziomową syntezę w FPGA konwertera z systemu resztowego do 

systemu reprezentacji z uzupełnieniem do 2 (U2). W zastosowanym podejściu wykorzystano algorytm konwersji na bazie 

chińskiego twierdzenia o resztach (CRT I). Zauważono, że synteza wysokopoziomowa ułatwia proces projektowania oraz 

zauważalnie skraca czas testowania układu. Zaprojektowana architektura konwertera przy wykorzystaniu syntezy 

wysokopoziomowej pochłania o około 20% zasobów układu FPGA mniej niż dla konwertera zaprojektowanego przy użyciu 

języka VHDL, jednak maksymalna częstotliwość pracy jest niższa o około 30%. 

 

Słowa kluczowe: system resztowy, RNS, system z uzupełnieniem do 2, U2, konwerter RNS/U2, chińskie twierdzenie o 

resztach, FPGA. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystykę systemu do 

wspomagania komunikacji w procesie neurorehabilitacji osób w 

stanie ograniczonej świadomości. Przygotowana aplikacja 

komputerowa wykorzystuje metodę śledzenia wzroku wspomaganą 
analizą sygnału EEG. W pracy podano genezę powstania systemu, 

scharakteryzowano zaimplementowane ćwiczenia oraz pozostałe 

funkcjonalności, a także zamieszczono wyniki wstępnych badań 
dokonanych w kilku polskich ośrodkach terapeutycznych.  

 
Słowa kluczowe: neurorehabilitacja, interfejsy HCI, śledzenie 

wzroku, elektroencefalografia. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Problem komunikacji z osobami z zaburzeniami 

świadomości jest powszechny. Na podstawie danych 

zebranych w kilkudziesięciu państwach europejskich w 2016 

r., określono, że w 2012 roku miało miejsce 1 375 974 

wypisów ze szpitali związanych z traumatycznymi urazami 

mózgu (Traumatic brain injury (TBI)). Liczbę osób, które 

zmarły z tego powodu szacuje się na 33 415 osób [1]. 

Istnieje zatem potrzeba opracowania narzędzi, które 

mogłyby wspierać terapeutów w procesie neurorehabilitacji 

osób w stanie ograniczonej świadomości lub z porażeniem 

czterokończynowym. W artykule zaprezentowano system 

wspomagania komunikacji z osobami w stanie ograniczonej 

świadomości wykorzystujących sygnał okoruchowy. W 

oparciu o konsultacje z terapeutami opracowano zestaw 

ćwiczeń pozwalających na określenie stopnia ograniczenia 

świadomości. Dodatkowo podczas wykonywania ćwiczeń 
analizowano sygnał EEG w celu obserwacji zmian stanów 

emocjonalnych.  

 

2. SYGNAŁ EEG 
 

Metoda EEG stanowi ważny element prowadzonych 

badań. W założeniach dokonywane są pomiary sygnałów na 

powierzchni głowy, odzwierciedlających elektryczną 
aktywność mózgu. Problemem jest jednak występowanie 

potencjałów generowanych przez mięśnie oraz zakłóceń 
natury technicznej w rejestrowanym sygnale. Badanie EEG 

jest badaniem funkcjonalnym – przedstawia zmiany 

wybranych wielkości w czasie – w tym przypadku zmiany 

potencjałów wywołanych przez funkcje życiowe. 

Zazwyczaj analiza sygnału EEG (0,5 Hz – 100 Hz) 

opiera się na analizie fourierowskiej, która umożliwia 

dekompozycję sygnału EEG na podpasma. Następnie 

wyznacza się energię dla wydzielonych składowych sygnału. 

Na potrzeby prowadzonych badań konieczne było jednak 

zastosowanie autorskiej metody analizy, pozwalającej na 

wykrywanie zmian stanów emocjonalnych. Szczegóły 

analizy zawarto w rozdziale 6. 

 

3. ELEMENTY I FUNKCJE SYSTEMU 
 

3.1. Pierwotna wersja systemu CyberOko 
Prezentowany w artykule system wspomagania 

komunikacji z osobami w stanie ograniczonej świadomości 

bazuje na systemie CyberOko, który został opracowany w 

Katedrze Systemów Multimedialnych (KSM) w Politechnice 

Gdańskiej [2]. Ze względu na fakt, że system ten był 

wykorzystywany przez kilka lat w ośrodkach 

terapeutycznych w Polsce, stanowi on odniesienie dla 

wyników uzyskiwanych w nowym urządzeniu. U podstaw 

działania systemu CyberOko leży śledzenie ruchu gałek 

ocznych (ang. eye tracking - ET). Tego rodzaju interakcja 

człowieka z komputerem nie wymaga zaangażowania innych 

części ciała. Autorskie urządzenie (rys. 1), opracowane w 

KSM, wykorzystywało pięć podświetlaczy podczerwieni, 

zmodyfikowaną kamerę internetową, komputer PC oraz 

monitor o proporcjach ekranu 4:3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Pierwotna wersja systemu CyberOko 
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Do wyznaczenia punktu fiksacji wykorzystano analizę 
położenia środka źrenicy względem położenia odbić 
promieni podczerwieni na rogówce oka (rys. 2) [2]. 

 
Rys. 2. Metoda ustalania punktu fiksacji wzroku 

 

3.2. Rozwój systemu – warstwa sprzętowa 
W aktualnej wersji warstwa sprzętowa systemu składa 

się z komputera PC (system Windows 10), dwóch 

monitorów o matrycach 1920x1080 pikseli, systemu 

śledzenia fiksacji wzroku (EyeX firmy Tobii) [3] 

zamontowanego u dołu ramki monitora osoby badanej, w 

którym punkt fiksacji wzroku próbkowany jest z 

częstotliwością 60 Hz [3] oraz kasku EEG Emotiv INSIGHT 

[4]. 

 

3.3. Rozwój systemu – warstwa aplikacji 
Warstwa aplikacji została opracowana w oparciu o 

konsultacje merytoryczne z terapeutką - dr Agnieszką 
Kwiatkowską (Ośrodek EPIMIGREN, Osielsko). Na 

warstwę aplikacji obecnej wersji systemu składają się: 
• 8 ćwiczeń opracowanych wg wytycznych terapeutki 

(więcej w podrozdziale 3.4); 

• wirtualna klawiatura z zaimplementowaną syntezą 
dźwięku (rys. 3); 

• panel terapeuty służący do przygotowania i edycji 

treści ćwiczeń oraz do sygnalizowania zdarzeń 
otoczenia (rys. 4); 

• aplikacja XAVIER Control Panel - wizualizacja 

sygnałów EEG oraz klasyfikacja nastroju badanego 

na podstawie analizy sygnału EEG (rys. 5). 

 

 
 

Rys. 3. Wirtualna klawiatura 

 

 
 

Rys. 4. Panel terapeuty – wybór ćwiczenia oraz oznaczanie 

wystąpienia zdarzeń losowych 

 

 
 

Rys. 5. XAVIER Control Panel – sygnał EEG oraz klasyfikacja 

nastroju badanego 

 

3.4. Zaimplementowane ćwiczenia 
Ćwiczenia zaimplementowane w rozwojowej wersji 

systemu dzielą się na dwie grupy: weryfikującą zdolności 

rozumienia oraz weryfikującą umiejętność pisania 

wzrokowego (weryfikacja wizualna na ekranie terapeuty). W 

skład pierwszej grupy wchodzą: 
• wskazanie wyrazu, który osoba badana usłyszy, 

• wskazanie zdania, które osoba badana usłyszy, 

• wskazanie obrazka, 

• odpowiedź na pytanie (tak/nie), 

• wskazanie cyfry, którą osoba badana usłyszy, 

• dopasowanie wyrazu do zdania. 

Drugą grupę tworzą natomiast polecenia: 

• podpisz obrazki, 

• przepisz słowo. 

Wszystkie powyższe zadania realizowane są przez osobę 
badaną wyłącznie przy użyciu interfejsu śledzenia wzroku. 

 

4. METODA BADAWCZA 
 
4.1. Cel badań 

Jak wspomniano we wprowadzeniu niniejszego 

artykułu, głównym celem prowadzonych działań było 

określenie stopnia ograniczenia świadomości u osób 

badanych. Podczas eksperymentu pozyskiwano dane 

pochodzące z systemu ET oraz kasku EEG. Wnioski 

dotyczące stanu pacjentów były następnie formułowane na 

podstawie zebranych danych obiektywnych oraz zwrotnej 

informacji przekazanej przez terapeutę.  
 

4.2. Osoby badane 
W badaniach wzięło udział 10 pacjentów w różnym 

wieku i o różnym stopniu zaburzenia świadomości w skali 

GCS (Glasgow Coma Scale) [5]. Szczegółowe dane 

przedstawiono w tabeli 1 (ocena 8 punktów i mniej świadczy 

o poważnym stanie, 15 (max) punktów – uszkodzenie 

niewielkiego stopnia lub osoba zdrowa). 

 
Tabela 1. Zestawienie danych badanych osób 

 

ID 
osoby 

Wiek Przyczyna stanu GCS 

1 48 Upadek z drabiny 11 

2 28 Wypadek samochodowy 10 

3 57 Nagłe zatrzymanie krążenia 6 

4 46 Wypadek samochodowy 7 

5 51 Nagłe zatrzymanie krążenia 10 

6 29 Nagłe zatrzymanie krążenia 7 

7 29 Wypadek samochodowy 8 

8 44 Nagłe zatrzymanie krążenia 9 

9 57 Nagłe zatrzymanie krążenia 9 

10 53 Upadek ze schodów 8 
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4.3. Przebieg badań 
Badanie rozpoczynano od umieszczenia kasku EEG na 

głowie osoby badanej. Następnie  umieszczano osobę 
badanąw pozycji umożliwiającej obsługę urządzenia  za 

pomocą systemu ET, w odległości około 60 cm od monitora 

(rys. 6). Transmisja danych odbywała się bezprzewodowo. 

Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek zadań 
konieczne było wykonanie kalibracji urządzenia polegające 

na śledzeniu punktów pojawiających się na ekranie. Po 

przejściu tego procesu terapeuta według własnego uznania 

dobierał zestaw oraz kolejność wykonywanych ćwiczeń. 
 

 
 

Rys. 6. Prawidłowa pozycja badanego podczas pracy 

z urządzeniem 
 

Sygnały z kasku EEG oraz z systemu ET były przez 

cały czas trwania badania zapisywane na dysku twardym 

komputera PC. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych 

zakłócających przebieg badania (np. wejście osoby trzeciej 

do pomieszczenia lub nagły hałas) terapeuta oznaczał ich 

początek oraz koniec poprzez kliknięcie odpowiedniego 

przycisku w ‘panelu terapeuty’. Dodatkowo zachowanie 

badanego było cały czas rejestrowane przez kamerę. 
 

5. ANALIZA SYGNAŁÓW EEG ORAZ SYSTEMU ET  
 

5.1. Sygnał EEG 
Dane pobrane z kasku EEG przechowywane były  

w pliku .csv. Do ich przetwarzania przygotowano skrypty 

języka Python rozszerzonego o następujące biblioteki 

obliczeniowe: NumPy [6], SciPy [7], Scikit-learn [8]  

i PyWavelets [9]. Pierwszym etapem przetwarzania była 

analiza ICA (Independent Component Analysis) [10], która 

posłużyła do estymacji bezpośredniego sygnału 

pochodzącego z elektrod, jest to etap tzw. ślepej separacji 

źródeł sygnału EEG (rys. 7).  
 

 
 

Rys. 7. Schemat blokowy analizy ICA 
 

Do analizy wykorzystywano część sygnału, która 

odpowiadała fragmentom nagrań, w których elektrody 

poprawnie przylegały do skóry pacjentów. Rozpoznanie tego 

typu rejestracji lub fragmentów rejestracji dokonane zostało 

wizualnie. W przypadku braku kontaktu istotnie zmieniony 

był poziom sygnałów z elektrody. Estymaty sygnałów 

otrzymanych z modułu ślepej separacji źródeł zostały 

podzielone na ramki o długości 512 próbek. Każde takie 

okno poddano dyskretnej transformacji falkowej DWT. Na 

podstawie przeglądu literaturowego [11],[12] wykorzystano 

6 typów falek do obliczeń: Coiflet 1 i 2, Daubechies 1, 2 i 9 

oraz Symlet 9. Ostatnim etapem przetwarzania był  proces 

klasteryzacji realizowany przy pomocy algorytmu k-

średnich. Wartości średnie oraz wariancje współczynników 

DWT obliczone w poprzednich krokach połączono w grupy 

klastrów [13]. Dla każdej ramki sygnału EEG możliwe było 

przypisanie odpowiedniego klastra, który może być 
interpretowany jako ‘stan emocjonalny’ (ang. mental state, 

rys. 8). 
 

 
 

Rys. 8. Reprezentacja klastrów odpowiadających stanom 

emocjonalnym 
 

W przykładzie z rys. 8 można wyróżnić cztery 

przedziały czasu, w  których dominują ramki przydzielone 

do jednego z trzech najliczniejszych - pod względem liczby 

powiązanych ramek - klastrów. Wyodrębnione stany różnią 
się podczas wykonywania poszczególnych zadań oraz w 

czasie braku aktywności. Trudno jednak jednoznacznie 

określić czy dany stan związany jest  

z emocjami pozytywnymi, negatywnymi czy innymi 

czynnikami. 

 

5.2. Sygnał z systemu ET 
Innym rodzajem analizowanego sygnału są trajektorie 

wyznaczone na monitorze przez punkt fiksacji wzroku 

pacjenta. Sygnały pozyskane z systemu ET posłużyły do 

stworzenia mapy ciepła, która została później wykorzystana 

do dalszych obliczeń (rys. 9). Dane z systemu ET opatrzone 

były w pliku informacją dotyczącą aktualnie wykonywanego 

ćwiczenia oraz wystąpieniem zdarzeń losowych. Odniesienie 

tych danych do stanów wyznaczonych na podstawie sygnału 

EEG pozwala na wskazanie nastroju badanego (przykład: 

zafiksowanie wzroku na oczekiwanym elemencie powoduje 

zmianę stanu, co pozwala przypuszczać, że jest on stanem 

negatywnym – związanym z np. frustracją). 
 

 
 

Rys. 9. Mapa ciepła punktu fiksacji wzroku. Czarne kwadraty 

identyfikują dwa klastry wyznaczone przez algorytm klasteryzacji 
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5.3. Wyniki analizy 
W celu zbadania korelacji pomiędzy oceną GCS a 

parametrami powiązanymi z układem klastrów pozyskanych 

z sygnału EEG oraz map ciepła wyznaczono współczynniki 

Pearsona. Wielkości te podane zostały w tabeli 2. Obliczone 

wartości współczynników Pearsona wskazują na istnienie 

umiarkowanej zależności pomiędzy parametrami 

wyznaczonymi z danych zebranych przez opracowany 

system. Wartość bezwzględna tej korelacji w najlepszym 

przypadku wynosi około 0,4. Dalszym krokiem analiz będzie 

sprawdzenie korelacji z poszczególnymi składowymi oceny 

GCS oraz analiza korelacji oceny GCS z większą liczbą 
parametrów możliwych do obliczenia na podstawie 

zebranych danych. 

Analiza zebranego kompletu danych dotyczących 

sygnałów EEG oraz systemu ET pozwoliła zaobserwować 
zmiany stanów w zależności od wykonywanych czynności 

(ćwiczenia/odpoczynek). Dzięki zastosowaniu takiego 

podejścia, możliwe jest określenie kierunku rozwoju 

systemu zarówno w kontekście dalszych analiz, jak i strony 

technicznej. Nieoczekiwana zmiana stanu wskazana przez 

moduł klasteryzacji może informować terapeutę o 

zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności mogących mieć 
wpływ na przeprowadzany proces terapeutyczny. Możliwe 

jest określenie trudności, jakie niesie za sobą wykorzystanie 

metody ET w komunikacji człowiek – komputer. W oparciu 

o tę wiedzę rozwój systemu i usprawnienie komunikacji z 

osobami w stanie ograniczonej świadomości staje się 
łatwiejsze.  

 
Tabela 2. Korelacja wybranych miar z ocenami GCS 
 

Parametr Współczynnik korelacji 

Pearsona ze skalą GCS 

kurtoza mapy ciepła (ET), oś x 0,050 

kurtoza mapy ciepła (ET), oś y -0,397 

maksymalna długość klastra (EEG) 0,296 

średnia długość klastra (EEG) 0,332 

liczba wyróżnionych klastrów (EEG) 0,313 

liczba wyróżnionych  klastrów (ET) 0,338 

 

6. PODSUMOWANIE 
 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że 

wykorzystanie śledzenia fiksacji wzroku w komunikacji z 

osobami w stanie ograniczonej świadomości może stanowić 
dodatkową metodę stymulacji pacjentów, a także być 
dodatkowym źródłem informacji o ich stanie. Pozyskane 

dane w wyniku interakcji z pacjentami umożliwiły 

obserwację zmiany stanów wyróżnionych przez algorytm 

klasteryzacji. Parametry obliczone na podstawie sposobu 

wyodrębnienia tych stanów wraz z parametrami 

wyliczonymi na podstawie sygnałów ET korelują z oceną 
GCS osób badanych. W przyszłości planowane jest 

opracowanie modułu predykcji GCS na tej podstawie. 

Zaproponowane metody przetwarzania sygnałów EEG oraz 

danych z systemu ET mogą zostać wykorzystane do 

polepszenia jakości procesu diagnostycznego oraz 

terapeutycznego. Z kolei uwagi terapeutów dotyczące 

interfejsu użytkownika i zawartości ćwiczeń są na bieżąco 

wprowadzane do opracowanego systemu.  
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COMMUNICATION SUPPORT IN NEUROREHABILITATION PROCESS USING 
EYE TRACKING SYSTEM AND EEG-BASED SIGNAL ANALYSIS 

 

The paper presents the characteristics of a system dedicated to communication support in the process of neurorehabilitation of 

persons in a state of limited consciousness. The prepared computer application uses eye tracking method supported by the 

EEG signal analysis. The paper presents the origin of the system, the implemented exercises and other system functionalities, 

as well as the results of the preliminary research carried out in several therapeutic centers. 
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Streszczenie: W artykule zostanie zaprezentowany opis systemu 

pomiarowego zawierającego zaprojektowaną głowicę pomiarową 
do pomiarów szumów generowanych przez elementy 

optoelektroniczne. Przedstawione zostaną wyniki testów 

funkcjonowania systemu pomiarowego dla diod LED dla prądu 

wynoszącego ID = 2 mA. Pomiar odbywał się w zakresie małych 

częstotliwości czyli do 1 kHz. Głowica pomiarowa została 

zbudowana w sposób minimalizujący wpływ zakłóceń 

zewnętrznych na działanie układu.  

 
Słowa kluczowe: szumy typu 1/f, szumy wybuchowe, dioda LED, 

transoptor. 

 

1. WSTĘP 

Zagadnieniem szumów własnych z zakresu małych 

częstotliwości naukowcy na całym świecie zajmują się od lat 

sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W licznych publikacjach  

w renomowanych czasopismach oraz referatach 

prezentowanych na konferencjach międzynarodowych  

[1-6] wykazano, że istnieje powiązanie pomiędzy jakością 
przyrządów półprzewodnikowych a generowanymi przez nie 

szumami własnymi m. cz. Ocenianie jakości elementów 

elektronicznych na podstawie ich szumów własnych  

z zakresu małych częstotliwości pozwala na bezinwazyjne 

określenie standardu materiału, z którego jest wykonany 

oraz prawidłowości przebiegu procesu produkcyjnego. 

Najlepiej wykonane elementy charakteryzują się bardzo 

niskim poziomem szumów własnych a poprawne stosowanie 

ich w urządzeniach zapewni długą oraz niezawodną pracę 
tych przyrządów. Należy zaznaczyć, że ocenę jakości 

poszczególnych przyrządów na podstawie ich szumów 

własnych można zastosować do wszystkich elementów 

elektronicznych, niezależnie od tego, czy szum ten jest 

parametrem istotnym w aplikacji tego elementu. Jakość 
elementu elektronicznego rozumiana jest jako zdolność 
spełniania przez ten element określonych zgodnie  

z wymogami użytkownika funkcji [7].  

Szumy generowane są przez wszystkie elementy 

elektroniczne. Najważniejszą przyczyną ich występowania 

są fluktuacyjne zjawiska oraz procesy fizyczne zachodzące 

wewnątrz tych elementów. Szumy można podzielić ze 

względu na sposób generacji i zakres występowania na: 

śrutowe, cieplne, typu 1/f, generacyjno-rekombinacyjne, 

lawinowe i wybuchowe – RTS (z ang. Random Telegraph 

Signal) [7]. W celu oceny jakości elementów 

półprzewodnikowych przyjmuje się podział szumu na dwie 

składowe: podstawową (gaussowska) zawierającą szumy 

naturalne (cieplne, śrutowe, generacyjno-rekombinacyjne, 

typu 1/f,) oraz składową nadmiarową (niegaussowską) 
zawierającą szumy nadmiarowe (RTS). Szum ten 

spowodowany jest głównie wadami materiałowymi  

i nieprawidłowościami podczas procesów produkcyjnych. 

Jest to szum charakteryzujący się impulsami  

o przypadkowym momencie występowania i czasie trwania. 

Przykładowy przebieg czasowy sygnału z występującym 

szumem RTS o dwóch poziomach przedstawiony jest  

na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Dwupoziomowy szum RTS: sgτ ,  – czas trwania impulsu  

w stanie górnym, pdτ ,  – czas trwania impulsu w stanie dolnym, ΔX 

– amplituda impulsów, T – czas obserwacji przebiegu szumowego 

Na podstawie informacji o rodzaju składowych 

występujących w przebiegu szumowym danego przyrządu 

można ocenić jego jakość. Uogólniając, wystąpienie 

składowej niegaussowskiej w przebiegu szumowym 

informuje, że badany przyrząd jest miernej jakości  

i powinien zostać wyeliminowany z dalszego procesu 

produkcyjnego [7].  

2. SYSTEM POMIAROWY 

Schemat układu do pomiaru szumów własnych 

elementów optoelektronicznych opracowano przy 

wykorzystaniu standardowej metody pomiarowej w wersji 

opartej na procedurze gromadzenia i przetwarzania danych 

[7]. W związku z charakterem sygnału pomiarowego jakim 

jest szum zaprojektowanie toru pomiarowego wymagało 

bardzo precyzyjnego doboru elementów. Niezwykle 

istotnym było, aby wykorzystane przyrządy generowały jak 

najniższe poziomy szumów własnych tak by mieć pewność, 
że mierzony szum to szum generowany przez badany 

element. Skonstruowany system składa się z głowicy 

pomiarowej, filtru dolnoprzepustowego, przetwornika 
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analogowo-cyfrowego i zestawu komputerowego  

z odpowiednim oprogramowaniem. Na rysunku 2 

przedstawiono schemat blokowy toru pomiarowego. 

 
Rys. 2. Schemat blokowy systemu pomiarowego szumów 

elementów optoelektronicznych w zakresie małych częstotliwości 

W skład głowicy pomiarowej wchodzą: badany 

element, przedwzmacniacz małoszumowy (OP27GPZ) 

pracujący w układzie konwertera prąd-napięcie z 

jednostkowym wzmocnieniem oraz dwa stopnie 

wzmacniacza małoszumowego (OP37GPZ). Głowica 

pomiarowa podczas pomiarów jest szczelnie zamknięta w 

metalowej obudowie. 

W celu zachowania bardzo niskiego poziomu szumu 

toru pomiarowego przyjęto pewne założenia projektowe 

(opisane w dalszej części rozdziału) dla poszczególnych 

elementów systemu pomiarowego: 

Zasilanie - jako źródło zasilania głowicy pomiarowej 

wybrano zestaw dwóch akumulatorów żelowych. 

Rozwiązanie to umożliwia umieszczenie zasilania wewnątrz 

układu pomiarowego, eliminując możliwość powstania 

zakłóceń związanych z zastosowania zewnętrznego 

zasilania, takich jak przydźwięk sieci lub szum diody Zenera 

występującej w zasilaczach impulsowych. Zjawiska te 

generują zakłócenia, które uniemożliwiają dokonanie 

wiarygodnych pomiarów szumowych. Wybrane akumulatory 

charakteryzują się napięciem 12 V oraz pojemnością 7 Ah. 

Akumulator żelowy nie wymaga wymiany elektrolitu, jest 

bezpieczny w użyciu oraz może pracować w dowolnej 

pozycji. Połączenie szeregowe dwóch akumulatorów 

pozwala na uzyskanie zasilania symetrycznego, niezbędnego 

do uruchomienia przedwzmacniacza małoszumowego. 
Badany element – wybrany do pomiarów szumów 

element będzie umieszczany w specjalnym gnieździe 

zamontowanym na płytce drukowanej głowicy pomiarowej. 

Gniazdo umożliwia również umieszczenie transoptora 

i badanie szumów generowanych przez diodę transoptora. 

Transoptory są dość powszechnie wykorzystywane w 

przemyśle a informacja o generowaniu przez nie szumów 

wybuchowych jest bardzo istotna, ponieważ takie elementy 

muszą być eliminowane z procesu produkcyjnego. 

Dodatkowo przewidziano możliwość doboru prądu 

płynącego przez element (dla np. diody – prąd diody może 

wynosić: 2 mA, 4mA oraz 10mA) tak by można było 

obserwować zmianę poziomu szumów generowanych przez 

element przy różnych wartościach prądu. Na rysunku 3 

przedstawiono fragment schematu głowicy pomiarowej 

z gniazdem na badany element.  

Przedwzmacniacz małoszumowy - układ 

przedwzmacniacza małoszumowego jest najważniejszym 

elementem w torze pomiarowym. Szumy własne 

przedwzmacniacza są dodawane do szumów własnych 

badanego elementu, istotne jest więc by szum 

przedwzmacniacza był dużo niższy od szumu badanego. Na 

podstawie danych katalogowych wybrany został układ 

OP27GPZ [8] pracujący w układzie konwertera prąd-

napięcie z jednostkowym wzmocnieniem. W danych 

katalogowych podano, że wzmacniacz ma wyjątkowo niskie 

szumy własne - en = 3,5 nV/√Hz, przy częstotliwości 10 Hz. 

Przy zastosowaniu w pętli sprzężenia zwrotnego rezystora o 

oporności 1kΩ wartość in = 3,5 pA/√Hz. Fragment schematu 

zawierający przedwzmacniacz zaprezentowano na 

rysunku 4. 

 

Rys. 3. Fragment głowicy pomiarowej z gniazdem na badany 

element 

 

Rys. 4. Fragment głowicy pomiarowej z przedwzmacniaczem 

Wzmacniacz - w celu uzyskania odpowiedniego 

wzmocnienia sygnału mierzonego, wybrano dwa 

małoszumowe wzmacniacze operacyjne OP37GPZ. Oba 

stopnie wzmacniające zaprojektowano tak, by umożliwiały 

regulację wzmocnienia od 30 do 100 razy. Pierwszy stopień 
dodatkowo umożliwia regulację punktu pracy, co pozwala 

na kalibrację podczas uruchamiania układu. Wg danych 

katalogowych [9] wzmacniacze generują szumy własne na 

poziomie 3,5 nV/√Hz. Na rysunku 5 przedstawiono pierwszy 

stopień wzmacniacza. 

 

Rys. 5. Fragment głowicy pomiarowej z przedwzmacniaczem 
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Filtr dolnoprzepustowy - filtr dolnoprzepustowy 

dodany został w celu minimalizacji zjawiska aliasingu 

polegającemu na nałożeniu się składowych widmowych o 

wyższych częstotliwościach od częstotliwości Nyquista na 

składowe o innych częstotliwościach. W tym celu wybrano 

przedwzmacniacz SR560. Umożliwia on filtrację 
dolnoprzepustową a także pozwala wzmocnić sygnał 

mierzony. Zaletą tego urządzenia jest możliwość pracy na 

wbudowanym akumulatorze, pozwalając na izolację toru 

pomiarowego od zewnętrznych źródeł szumu. Poziom 

szumów generowanych przez urządzenie nie przekracza 4 

nV/√Hz przy f = 1 kHz [10]. 

Przetwornik analogowo-cyfrowy - analogowe dane 

wyjściowe z toru pomiarowego przetwarzane są na postać 
cyfrową za pomocą karty DAQ PCI-4452 firmy National 

Instruments [11]. Połączenie z komputerem realizowane jest 

przez port PCI. 

Oprogramowanie do akwizycji przetwarzania 
danych - dane z przetwornika analogowego cyfrowego są 
przetwarzane za pomocą aplikacji „PSD analyzer”. 

Przetwarzając dane, pozwala na zapisanie przebiegu 

czasowego oraz gęstości widmowej mocy sygnału  

w postaci pliku tekstowego. Aplikacja umożliwia ustawienie 

zakresu częstotliwości, liczby uśrednień sygnału w 

dziedzinie czasu, częstotliwości próbkowania, liczby próbek, 

wzmocnienia sygnału oraz skali. Na rysunku 6 

przedstawiono przykładowe okno aplikacji „PSD analyzer”.  

 

 

Rys. 6. Przykładowe okno aplikacji „PSD analyzer” 

Dodatkowo bardzo ważnym zagadnieniem było 

zabezpieczenie przed zakłóceniami. Minimalizacja wpływu 

zakłóceń zewnętrznych na układ pomiarowy jest niezbędna 

do prawidłowego zmierzenia szumu własnego elementu 

półprzewodnikowego. Jednym z zastosowanych rozwiązań 
było umieszczenie głowicy pomiarowej w uziemionej 

metalowej obudowie, zawierającej wyjścia sygnałowe oraz 

zasilania. Kolejnym zabezpieczeniem było ekranowanie 

układu oraz sekcji zasilającej. Zastosowanie obudowy 

stabilizuje ruch powietrza, zapewniając stałe warunki 

klimatyczne w czasie dokonywania pomiaru. Pomiar 

wykonywany był w temperaturze pokojowej. Cały system 

pomiarowy oprócz komputera umieszczono w klatce 

Faradaya znajdującej się w katedrze Metrologii  

i Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji  

i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Umieszczenie 

komputera poza klatką podyktowane jest eliminacją 
zakłóceń wytwarzanych przez komputer oraz jego zasilacza. 

Przed rozpoczęciem pomiarów należy ustawić odpowiedni 

punkt pracy układu, ustawienie to powinno polegać na 

regulacji punktu pracy pierwszego stopnia wzmacniacza za 

pomocą wieloobrotowego rezystora potencjometrycznego 

tak by różnica potencjału napięć pomiędzy wyjściem 

konwertera prąd-napięcie a wyjściem ostatniego stopnia 

wzmacniającego wynosiła 0 V. Kolejnym bardzo ważnym 

elementem budowy systemu pomiarowego będzie określenie 

szumów własnych głowicy i całego toru pomiarowego. Jest 

to kluczowy warunek wykorzystywania w przyszłości 

systemu pomiarowego. 

3. TESTY SYSTEMU POMIAROWEGO 

Wstępne pomiary szumów elementów 

optoelektronicznych zostały przeprowadzone przy 

wykorzystaniu diod LED oraz diod będących elementem 

składowym transoptorów.  

Pomiary wykonywane w środku dnia wykazywały 

bardzo duże zakłócenia zewnętrzne. Zakłócenia te 

uniemożliwiły otrzymanie danych, które mogłyby zostać 
poddane analizie (rysunek 7).  

 

Rys. 7. Pomiar gęstości widmowej mocy z widocznymi dużymi 

zakłóceniami zewnętrznymi 

W związku z tym testowe pomiary wykonywano  

w godzinach porannych oraz podczas weekendów, gdzie 

problem już nie występował. Każdy pomiar został wykonany 

przy ustawieniu parametrów pomiaru, parametry ustawiane 

były w panelu sterowania aplikacji „PSD analyzer”  

i zestawiono je w tablicy 1. 

Tablica 1. Parametry pomiarów funkcji gęstości widmowej 

mocy prądu szumów 

Liczba próbek 9216 

Częstotliwość próbkowania 3072 Hz 

Liczba uśrednionych widm 100 

Częstotliwość odcięcia filtru 

dolnoprzepustowego 
10 kHz 

Przykładowe wyniki pomiarów funkcji gęstości 

widmowej mocy prądu szumów generowanych w badanych 

elementach spolaryzowanych prądem ID = 2 mA 

przedstawiono na rysunku 8. 

 

Rys. 8. Funkcja gęstości widmowej mocy prądu szumów dla  

elementu testowego, prąd diody ID = 2 mA 

Przedstawione przykładowe wyniki pomiarów szumów 

wskazują, że zmierzone funkcje gęstości widmowej mocy 

prądu szumów diod mają charakter typu 1/f do 
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częstotliwości równej 100 Hz. Powyżej tej częstotliwości 

funkcja gęstości widmowej mocy prądu szumów diod 

przyjmuje charakter widma szumu białego. Zarówno  

w przebiegach czasowych jak i w funkcjach gęstości 

widmowych mocy prądu szumów badanych elementów nie 

zaobserwowano szumów wybuchowych co wskazuje na 

dobrą jakość wyprodukowanych elementów.  

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

W artykule przedstawiono opis konstrukcji systemu 

pomiarowego do badania poziomu szumów własnych 

generowanych przez elementy optoelektroniczne.  

Omówiono szczegółowo każdy element głowicy pomiarowej 

oraz toru pomiarowego. W dalszym etapie prac zmierzone 

zostaną szumy własne całego toru pomiarowego oraz 

przeprowadzona zostanie seria pomiarów dla wytypowanych 

elementów. Wstępne pomiary potwierdzają, że tor 

pomiarowy działa poprawnie i będzie mógł być 
wykorzystywany w np. rutynowych badaniach elementów 

półprzewodnikowych.  

. 
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OPTOELECTRONIC DEVICES NOISE MEASUREMENT SET-UP IN WIDE DIODE 
CURRENT RANGE 

 

In the paper authors present a special measurement set-up which allows for optoelectronic devices noise measurements. 

Authors will test the system using LEDs for ID = 2 mA and in frequency range of 1 kHz. The measurement set-up was built in 

a way to avoid external noise. For research authors chose a group colour LEDs. In the following paper authors present the 

measurement results of power spectrum density function and time function for the optoelectronic devices. 

 

Keywords: 1/f noise, RTS noise, LED, optocoupler. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono mechanizm szeregowania 

procesów (symulacji) w systemie wieloagentowym 

wspomagającym projektowanie układów sterowania. 

Zaimplementowany algorytm ma za zadanie przydzielanie 

poszczególnych procesów do jednostek obliczeniowych, tak aby 

minimalizować czas przetwarzania zapytań przez system. 

Szeregowanie procesów pozwoliło na zwiększenie wydajności 

systemu wieloagentowego na poziomie 245%. 

 
Słowa kluczowe: szeregowanie procesów, system wieloagentowy, 

wspomaganie projektowania. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Systemy wieloagentowe składają się z wielu 

niezależnych, autonomicznych jednostek (agentów), które 

współpracują ze sobą w celu realizacji określonego zadania. 

Interakcje pomiędzy agentami zachodzą w sposób 

niedeterministyczny, a dane w systemie przesyłane są 

asynchronicznie. Przypadkowość działania systemu 

wieloagentowego może w pewnych warunkach doprowadzić 

do sytuacji, w której dostępne zasoby sprzętowe będą 

wykorzystywane do rozwiązywania zadań obliczeniowych 

w sposób mało efektywny. 

We wcześniejszych publikacjach przedstawiono system 

wieloagentowy składający się między innymi z agentów 

symulacyjnych, którym przydzielane były złożone zadania 

obliczeniowe [1-3]. Zaobserwowano, że metoda 

odpowiedzialna za listowanie dostępnych agentów platformy 

UMAP opiera się głównie na kolejności ich rejestracji w DF 

(Dictionary Facilitator). Z tego powodu kilka procesów 

obliczeniowych może zostać przydzielonych do 

pojedynczego agenta (który kilkukrotnie znalazł się 

pierwszy na liście), podczas gdy inni pozostają w stanie 

bezczynności. Sytuacja ta odbija się niekorzystnie na 

wydajności systemu wieloagentowego. 

W artykule przedstawiono koncepcję mechanizmu 

szeregowania procesów (symulacji) w systemie 

wieloagentowym wspomagającym projektowanie układów 

sterowania. Algorytm ten ma na celu przydzielanie 

poszczególnych procesów do jednostek obliczeniowych, tak 

aby minimalizować czas przetwarzania zapytań przez 

system. W dalszej części opisano zaimplementowany 

mechanizm szeregowania procesów oraz dokonano testów 

wydajnościowych systemu wieloagentowego z aktywnym 

algorytmem. 

 

 

 

2. MECHANIZM SZEREGOWANIA PROCESÓW 

 

Szeregowanie procesów (alternatywnie nazywane 

planowaniem, ang. Scheduling) jest to strategia 

udostępniania zasobów, takich jak czas procesora, obszar 

pamięci operacyjnej dla określonego procesu. Znanych jest 

wiele algorytmów, które odpowiadają za schemat 

przypisywania procesów do zasobów sprzętowych. 

Najprostszym z nich jest FCFS (ang. First-Come, First-

Served), który polega na wykonywaniu procesów w takiej 

kolejności jak zostały przysłane do jednostki obliczeniowej. 

Kolejnym mechanizmem jest SJN (ang. Shortest-Job-Next), 

czyli uruchamianie w pierwszej kolejności procesów, które 

mają najkrótszy czas wykonywania. Ostatnim 

z podstawowych algorytmów szeregowania jest planowanie 

rotacyjne (ang. Round Robin). W przeciwieństwie do 

wcześniej przedstawionych technik używany jest tutaj 

mechanizm wywłaszczania, w wyniku czego każdy proces 

cyklicznie otrzymuje określony kwant czasu dostępu do 

procesora, co z kolei pozwala na quasi-równoległe 

przetwarzanie wszystkich procesów [4]. 

Szeregowanie procesów w systemach wieloagentowych 

jest bardziej skomplikowane ze względu na rozproszenie 

systemu oraz liczbę jednostek biorących udział w procesie 

planowania. Wyróżnia się trzy podstawowe kryteria podziału 

tego zagadnienia, biorąc pod uwagę samodzielność, 

komunikację i kooperację  agentów w procesie szeregowania 

zadań [5]. Aby uprościć schemat przydzielania zadań 

agentom symulacyjnym zastosowano scentralizowane 

podejście szeregowania procesów. Za wykonywanie 

zaimplementowanego algorytmu odpowiedzialny jest agent 

Master, który pośredniczy pomiędzy agentami interfejsu 

i agentami obliczeniowymi. W momencie kiedy od warstwy 

interfejsu odbierane są kolejne żądania wymagające obliczeń 

symulacyjnych, wówczas Master szereguje je i przydziela 

w taki sposób, aby czas przetworzenia wszystkich zapytań 

był jak najkrótszy. Zostało to osiągnięte poprzez 

odpytywanie agentów symulacyjnych o poziom 

wykorzystania procesora w danej chwili i przydzielenie 

zadania jednostce najmniej obciążonej. Podstawowy opis 

działania algorytmu: 

1) Odbierz żądanie od agenta interfejsu. 

2) Dodaj żądanie na koniec kolejki oczekujących. 

3) Odpytaj agentów symulacyjnych o procentowy 

poziom wykorzystania procesora w danej chwili. 
c:\> wmic cpu get loadpercentage 
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4) Jeżeli najmniejszy procentowy wskaźnik 

wykorzystania CPU wszystkich jednostek jest 

większy niż 90% (brak dostępnych zasobów), 

wówczas odczekaj 5 sekund i idź do punktu 3. 

5) Wyślij żądanie znajdujące się na początku kolejki 

do najmniej obciążonej jednostki (metoda FIFO), 

następnie idź do punktu 1. 

 

3. TESTY WYDAJNOŚCIOWE 

 

W celu oceny jakości opracowanego rozwiązania 

przeprowadzone zostały testy wydajnościowe systemu 

wieloagentowego. Metodologia pomiarów zakładała 

wysłanie trzech jednakowych żądań obliczeń symulacyjnych 

z warstwy interfejsu i zmierzenie czasu otrzymania 

odpowiedzi od warstwy obliczeniowej (składającej się 

z trzech agentów). Monitorowano przy tym stan 

wykorzystania procesora pierwszej jednostki, na której 

uruchomiony został agent symulacyjny z zastosowaniem 

narzędzia Windows Performance Recorder (Rys. 1.). 

Procedurę pomiarową wykonano dla scenariusza 

z aktywnym (górny wykres) oraz nieaktywnym (dolny 

wykres) mechanizmem szeregowania procesów. 

Zaobserwowano wzrost wydajności systemu 

wieloagentowego po uruchomieniu algorytmu, wyrażony 

zredukowaniem czasu przetwarzania żądań z 542 do 155 

sekund. Spowodowane było to uszeregowaniem procesów 

tak, że na każdego agenta przypadł tylko jeden proces do 

przetworzenia (kiedy algorytm był nieaktywny wszystkie 

trzy procesy zostały przydzielone pojedynczemu agentowi). 

Specyfikacja sprzętowa agentów symulacyjnych: Intel Core 

i7 vPro 2.7 GHz, DDR 16GB, Intel SSDSCKJF180A5. 

 

4. PODSUMOWANIE 
 

W artykule przedstawiono mechanizm szeregowania 

procesów (symulacji) w systemie wieloagentowym 

wspomagającym projektowanie układów sterowania. 

Mechanizm ten oparty został na założeniu, że przychodzące 

żądania z warstwy interfejsu powinny zostać uszeregowane 

i wykonane przez najmniej obciążoną jednostkę (pod 

względem wykorzystania CPU) w warstwie obliczeniowej. 

Jeżeli natomiast wszystkie jednostki są zajęte, wówczas 

żądania powinny zostać dodane do kolejki i czekać na 

zwolnienie zasobów. Opracowany algorytm stanowi łatwą 

w implementacji alternatywę do powszechnie znanych 

algorytmów szeregowania. Zastosowanie mechanizmu 

szeregowania procesów przyczyniło się do zwiększenia 

wydajności systemu wieloagentowego na poziomie 245% 

poprzez skrócenie czasu wykonywania procesów (Rys. 1.).

 
Rys. 1. Porównanie wydajności systemu wieloagentowego z aktywnym i nieaktywnym algorytmem szeregowania procesów 
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MECHANISM OF PROCESSES SCHEDULING IN MULTI-AGENT SYSTEM FOR AIDED 
DESIGN OF CONTROL SYSTEMS 

 

In this paper the new mechanism of processes scheduling in multi-agent systems is presented. This mechanism is based 

on the assumption that incoming requests shall be scheduled and processed by the least loaded unit. Implementation of the 

algorithm improved the multi-agent system performance at the level of 245% by reducing the time of request processing. 

 

Keywords: process scheduling, multi-agent system, aided design. 
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Streszczenie: Artykuł prezentuje system automatycznego 

sterowania przepływem wody w obiegu zamkniętym. Omówiono 

aplikację sterującą przepływem wody na stanowisku. 

Zaprezentowano wieloczujnikowy system pomiarów. Na 

omawianym stanowisku przeprowadzane są badania metod 

statystycznych w pomiarach dwufazowych.  

 
Słowa kluczowe: falownik, przepływomierz, regulator PID, 

LabVIEW. 

 

1. WPROWADZENIE 

 

W Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych 

Politechniki Rzeszowskiej od kilku lat prowadzone są 
badania metod statystycznych w pomiarach przepływów 

dwufazowych. Równocześnie rozwijane jest stanowisko do 

pomiarów przepływów dwufazowych. Kilka lat temu 

zakupiono nowoczesne przepływomierze Siemens, do 

pomiaru przepływu wody w rurociągu pół calowym 

i calowym. Opracowane zostały aplikacje do wyznaczania 

opóźnień transportowych tj. do rejestracji danych 

z czujników pomiarowych. Ostatnim zakończonym etapem 

rozwoju stanowiska było uzyskanie pełnej automatyzacji 

sterowania przepływem wody.  

 

2. STANOWISKO POMIAROWE 

 

Na stanowisku do badań przepływów dwufazowych. 

przepływ wody odbywa się w obiegu zamkniętym. Schemat 

blokowy stanowiska przedstawiono na rysunku 1. 

 

 

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska  

Na rysunku 2 znajduje się zdjęcie stanowiska badań 
pomiarów przepływów KMiSD PRz.  

W skład wyposażenia stanowiska badawczego 

wchodzą dwa zbiorniki wody połączone ze sobą 
przeźroczystymi rurami, na których po zastosowaniu 

odpowiednich przewężeń zamontowano przepływomierz 

Kobold DMI - 2302N20B30 oraz przepływomierz Siemens 

Mag6000 [1, 2]. 

 

 
 

Rys. 2. Stanowisko badań przepływów dwufazowych  

 

Dane techniczne obydwu przepływomierzy przedstawiono 

w tabeli 1. 
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Tab. 1 Specyfikacja przepływomierzy Siemens i Kobold [1, 2] 
 

 Siemens Kobold 

Typ przepływomierza elektromagnet. elektromagnet. 

Max przepływ [l/min] 80 50 

Średnica rury do montażu [cal] 1 ¾ 

Wyjście impulsowe Tak Tak 

Wyjście prądowe [0-20 mA] Tak Tak 

Dokładność pomiarowa 0,2% 3% 

Detekcja pustego rurociągu Tak Nie 

Wyświetlacz Tak Tak 

Pobór mocy [VA] 17 6 

Zasilanie [V] 24 24 

 

Dostępne na stanowisku przepływomierze umożliwiają 
pomiar przepływu zarówno przy użyciu wyjść impulsowych, 

jak i prądowych. W celu poprawnego działania aplikacji do 

pomiaru przepływu wykonano odpowiedni układ 

kondycjonowania, który zmienia wartość prądu (4 - 20 mA) 

z wyjścia przetwornika na napięcie [3].  

Do sterowania przepływem wody zastosowano 

falownik AMD VFD-B , który steruje pracą pompy wody 

WILO MP 604 DB. Dane techniczne falownika 

przedstawiono w tabeli 2. 

  
Tab. 2 Specyfikacja falownika VFD-B [4] 

 
Cechy urządzenia   

moc 
0,75-75 kW dla zasilania 3 x 460 V 

AC 

przeciążalność 150% przez minutę 

częstotliwość wyjściowa 0,1 do 400 Hz 

temperatura pracy -10°C do +40°C 

wbudowany tranzystor 

hamowania 
do 11 kW 

zaimplementowany protokół Modbus ASCII 

opcjonalne moduły magistral DeviceNet, Profibus, Lon Works 

wbudowane wejścia cyfrowe 10 

wyjścia cyfrowe 4 

 

Do rejestracji sygnałów z przepływomierzy 

zastosowano szesnastobitową kartę pomiarową  
NI-PCI 6143 (Tab. 3). Umożliwia ona jednoczesne 

próbkowanie w ośmiu kanałach.  
 

Tab. 3 Specyfikacja techniczna karty pomiarowej NI-PCI 6143 [5] 

 
Cechy urządzenia   

Liczba kanałów 
8 – kanałów analogowych 

jednoczesnego próbkowania 

Liczba bitów 16 bitów 

częstotliwość próbkowania 250 kS/s 

liczniki 
8 cyfrowych linii I/O, dwa liczniki  

24 bitowe z cyfrowym wyzwalaniem 

Zakres napięciowy ± 5 V 

 

3.  APLIKACJA STERUJĄCA  

 

Falownik AMD-B jest wyposażony w port komunikacji 

RS485, w którym protokołem komunikacyjnym jest Modbus 

ASCI. Aby uzyskać możliwość sterowania falownikiem 

z poziomu komputera PC niezbędne było zastosowanie 

konwertera IFD6500 firmy Delta Electronics. Aplikacja 

sterująca ww. falownikiem została zaimplementowana 

w środowisku LabVIEW.  

W celu poprawnego działania aplikacji do 

automatycznego sterowania falownikiem niezbędne było: 

• opracowanie komunikacji z falownikiem,  

• wyznaczanie sumy kontrolnej wysyłanych 

komunikatów, 

• opracowanie  wirtualnego zadajnika częstotliwości, 

• odczyt aktualnego przepływu, 

• identyfikacji obiektu i dobór regulatora, 

• opracowanie modułu regulatora. 

Aplikacja opracowana w środowisku LabVIEW 

(Rys. 3) w głównej mierze opiera się na wykorzystaniu 

konwertera IFD6500, który umożliwił fizyczne połączenie 

komputera 

 z przemiennikiem częstotliwości.  

Po ustaleniu parametrów komunikacji w tym prędkości 

transmisji 9600 b/s, braku kontroli parzystości, liczbie bitów 

danych 7, a bitów stopu 2, bardzo ważnym etapem pracy 

było wyznaczenie sumy kontrolnej wysyłanej do falownika 

ramki danych. W tym celu został opracowany kalkulator 

sumy kontrolnej, dla trybu ASCII jest to suma kontrolna 

LRC. 
 

 
 

Rys. 3. Panel czołowy aplikacji sterującej [6] 
 

Dane do wysłania do falownika, tj. przygotowany 

łańcuch danych został podzielony na sześć par znaków 

w kodzie szesnastkowym, następnie wartości są zamieniane  

na wartość dziesiętną i sumowane. Tak utworzona suma 

zmieniona jest na ośmiobitowy łańcuch znaków. Dane 

zostają zanegowane a ich wartość zostaje zwiększona 

o jeden (Rys. 4). 
 

 
Rys. 4. Negacja bitów [6] 

 

W kolejnym kroku podzielone na dwa łańcuchy danych 

zostają zamienione do postaci heksadecymalnej gdzie 

formowana jest ramka danych do falownika początek 

stanowi  znak „:”natomiast na końcu ramki danych 

dołączana jest obliczona suma kontrolna oraz dwa bity stopu  

CR i LF (Rys. 5). 

 
Rys. 5. Konwersja na liczbę heksadecymalną oraz tworzenie ramki 

danych [6] 
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Istotnym elementem aplikacji jest również wirtualny 

zadajnik częstotliwości, który umożliwia jej zadawanie  

w czasie rzeczywistym z poziomu aplikacji. Zadajnik przy 

tworzeniu komendy sterującej korzysta z kalkulatora sumy 

kontrolnej. 

Urządzeniem, które umożliwia pomiar przepływu jest 

przepływomierz elektromagnetyczny Siemen Sitrans FM 

Magflo MAG6000. W celu pomiaru prędkości wykorzystano 

wyjście prądowe przepływomierza, które przy pomocy 

układu kondycjonującego zostało podłączone do karty 

pomiarowej NI -PCI 6143. Wartość jego odczytu stanowi 

pętlę sprzężenia zwrotnego regulatora przepływu. 

Opracowany i zaimplementowany moduł regulatora PI jest 

głównym elementem aplikacji sterującej. Dzięki poprawnej 

identyfikacji obiektu oraz wyznaczeniu właściwych nastaw, 

możliwe jest automatyczne sterowanie procesem przepływu 

wody na stanowisku badawczym. Zaimplementowany 

regulator umożliwia sterowanie pracą stanowiska dla 

zadanej wartości przepływu wody.  

Dodatkowo aplikacja pozwala na komunikację 
z falownikiem za pomocą komend tekstowych, co pozwala 

na zapoznanie się użytkownika z tym trybem. 

Opracowany system sterowania przepływem  

umożliwia przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych nt. teorii 

sterowania. Studenci dużo lepiej przyswajają wiedzę jeśli 
możliwa jest praca na rzeczywistych obiektach. 

 

4. WIELOCZUJNIKOWY SYSTEM POMIARU 

 

Prezentowany wieloczujnikowy system pomiaru 

przepływu umożliwia jednoczesne wykorzystanie czterech 

czujników rozmieszczonych co dziesięć lub co pięć 
centymetrów (Rys. 6). 

 
 

 Rys. 6. Schemat poglądowy wieloczujnikowego systemu pomiaru 

przepływu [7] 

 

Po zaprojektowaniu i wykonaniu system został 

zamontowany na stanowisku do badań przepływów Katedry 

Metrologii i Systemów Diagnostycznych Politechniki 

Rzeszowskiej [7]. Urządzenie zostało przygotowane do 

montażu zarówno na odcinku pionowym jak i poziomym 

stanowiska. Montaż odbywa się przy pomocy nakrętek typu 

„motylek”, całość jest pomalowana czarna farbą oraz 

uszczelniona, aby na czujniki nie oddziaływały czynniki 

zewnętrzne. Finalnie układ został zamontowany na 

poziomym odcinku pomiarowym rurociągu co 

zaprezentowano na rysunku 7. Jako czujniki zaproponowano 

zastosowanie fotorezystorów o odpowiedniej rezystancji 

(dostosowanej do zakresu napięciowego karty pomiarowej). 

Źródłem światła są diody LED koloru białego połączone 

szeregowo z rezystorami. Każda z nich jest umieszczona 

z zachowaniem osiowości, co zapewnia takie samo natężenie 

i kąt padania światła na każdy fotoelement. W układzie 

istnieje możliwość zaświecenia diod co 5 cm lub co 10 cm, 

wybór następuje poprzez przełączenie dwustanowego 

przycisku. 

 
 

Rys. 7. Zdjęcie systemu zamontowanego na rurociągu 

poziomym [7] 
 

Wieloczujnikowy system pomiaru umożliwia 

jednoczesne wykorzystanie czterech czujników 

rozmieszczonych odpowiednio co 5 lub 10 cm. Na rysunku 8 

przedstawione zostały przykładowe wyniki badań, można 

zauważyć zależności czasowe pomiędzy kanałami, typowe 

dla przepływu dwufazowego woda-powietrze. Dla każdego 

fotorezystora został przygotowany dedykowany dzielnik 

napięcia, tak aby można było wykorzystać osiem kanałów 

karty pomiarowej NI-PCI 6143 (cztery fotoelementy i cztery 

rezystory wzorcowe).  

 

 
 

Rys. 8. Przebiegi wartości rezystancji fotoelementów 

rozmieszczonych co 10 cm dla 4 kanałów pomiarowych [7] 

 

5. MOŻLIWOŚCI BADAWCZE STANOWISKA  

 

Na stanowisku istnieje możliwość wykonywania badań 
metod statystycznych stosowanych w pomiarach 

przepływów dwufazowych. W Katedrze Metrologii 
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i Systemów Diagnostycznych prowadzone są badania 

metody warunkowego uśredniania sygnałów [8].  

Zasada działania polega w uproszczeniu na analizie 

sygnałów z dwóch lub więcej przetworników P1, P2 

umieszczonych w odległości l. W przepływającym medium 

większościowym jakim jest woda usytuowane są chwilowe 

niejednorodności tj. medium mniejszościowe w postaci 

pęcherzyków powietrza, które generują w odpowiednich 

przetwornikach stochastyczne sygnały elektryczne x(t) i y(t). 

Na wyjściu przetworników zbierane są elektryczne sygnały 

niosące informacje o specyficznej zmieniającej się losowo 

właściwości medium objętościowego (Rys.9).  

 

 
Rys. 9. Zasada pomiaru prędkości cieczy 

 

Przy występowaniu opóźnienia transportowego 0τ , 

związanego z przemieszczeniem się obiektu na odległości l 

ze stała prędkością v, zależności między sygnałami 

otrzymywanymi z czujników można przedstawić 
uproszczonym modelem opisującym to zjawisko [8]: 

  

( ) ( )tntxkty +−⋅= 0)( τ , (1) 

gdzie:  

k – współczynnik tłumienia,  

n(t) –  zakłócenie N(0, σn) nieskorelowane z sygnałem y(t). 

 

Przykładowe przebiegi sygnałów oraz charakterystyki 

metod statystycznych otrzymanych w pomiarach 

przepływów przedstawia rysunek 10. 
 

 
 

Rys. 10. Zasada wyznaczania czasu opóźnienia dla sygnałów 

stochastycznych: 

a) przebiegi wzajemnie opóźnionych sygnałów stochastycznych, 
b) przebieg funkcji metody warunkowego uśredniania modułu 

sygnału A(τ), 
c) przebieg funkcji korelacji Rxy(τ). 
 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

W artykule zaprezentowanego system automatycznego 

sterowania w pomiarach przepływu. Przedstawiono 

stanowisko badawcze, omówiono również szczegółowo 

program do automatycznego sterowania przepływem.  

Wieloczujnikowy system pomiaru przepływów 

pozwala otrzymać sygnały stochastyczne, co umożliwia 

weryfikację metod statystycznych takich jak korelacja 

wzajemna czy metody warunkowego uśredniania sygnałów.  

Wyniki badań tych metod były publikowane na 

konferencjach krajowych i zagranicznych a także zebrane 

w monografii [8]. Natomiast dalszy rozwój stanowiska 

umożliwia weryfikację kolejnych hipotez. Kolejnym etapem 

rozwijania stanowiska jest zaprojektowanie i wykonanie 

nowego systemu dozowania powietrza. 

Ponadto na prezentowanym stanowisku mogą odbywać 
się zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku automatyka 

i robotyka z zakresu sterowania.  

Stanowisko poprzez zastosowanie zestawu 

przepływomierzy dla różnej wielkości rur umożliwia 

również badania poprawności wskazań wodomierzy.  
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THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM IN FLOW MEASUREMENT 
 

The system of automatic control of the water flow in a closed circuit has been presented in this paper. The laboratory 

stand allows to control the inverter on the position of research flows. Measurements were concerned a liquid in two-phase 

(water and air). The application to control the water flow was also discussed. The multi-sensors measurement system was 

presented. The laboratory stands have been realized for the results verification made obtained from mathematical models, 

computer simulations and signals acquisition using the stochastic methods. The statistical methods in the measurement of 

two-phase of statistical methods used in time delay estimation: direct cross-correlation and the function of conditional 

average value of delayed signal were carried out in the study for this stand. 
 

Keywords: inverter, flow meter, PID controller, LabVIEW. 
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Streszczenie: Celem pracy jest wyjaśnienie powodu, dla którego 

Wspólny Komitet ds. Przewodników w Metrologii (JCGM) 

wprowadza zmianę sposobu obliczania standardowej niepewności 

pomiaru. Modyfikacja ma obowiązywać w nowej wersji 

przewodnika Guide to the Expression of Uncertainty in 

Measurement (GUM). Rozważania w artykule są oparte na 

przykładzie oceny niepewności pomiaru metodą typu A, z 

zastosowaniem statystyki Bayesowskiej w formie eksperymentów 

numerycznych i w ujęciu analitycznym. Wyniki pracy będą 
wykorzystane w procesie dydaktycznym. 

 
Słowa kluczowe: standardowa niepewność pomiaru, modyfikacja 

GUM, statystyka Bayesowska. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Niepewność pomiaru odgrywa ważną rolę w wyborze 

metody pomiarowej, podejmowaniu decyzji, zarządzaniu 

ryzykiem, określaniu tolerancji, określaniu zdatności 

wyrobów, uzyskiwaniu akredytacji laboratoriów, testowaniu 

hipotez i określaniu danych technicznych. Podstawową 
metodą oceny niepewności jest ocena typu A, opierająca się 
na statystycznej analizie zbioru wyników pomiaru 

powtarzanego � razy [1]. Przewodnik Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) [2] 

zaleca aby przy obliczeniach standardowej niepewności 

pomiaru � stosować wzór  

 � = �√� ,     (1) 

 

gdzie: 	 jest odchyleniem standardowym obliczonym ze 

zbioru wyników, � jest liczbą pomiarów. Nowy sposób 

[3,4,5] ma polegać na użyciu wzoru 

 

� = 
�����   �√� .   (2) 

 

Różnica pomiędzy wzorami (1) i (2) jest szczególnie 

wyraźna dla krótkich serii pomiarowych. Świadczą o tym 

wykresy zależności (1) i (2) dla s = 1 (Rys. 1). Nasuwa się 
refleksja, że dotychczasowe wyobrażenie o poprawie 

dokładności pomiaru, w wyniku wykonania serii pomiarów, 

było zbyt optymistyczne.  Proces dydaktyczny wymaga 

wyjaśnienia studentom przyczyn wprowadzanej zmiany w 

sposobie obliczania niepewności. W celu znalezienia 

matematycznego uzasadnienia proponowanej modyfikacji 

zastosujemy Bayesowskie podejście do wyznaczania 

niepewności pomiaru, operujące na  rozkładach gęstości 

prawdopodobieństwa, inne od popularnych dotychczas 

metod, bazujących na pierwszym i drugim momencie 

rozkładów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rys. 1. Poprawa dokładności pomiaru w wyniku wykonania serii 

pomiarów, oceniona za pomocą wzoru (1) i wzoru (2) 

 

Statystyka w ujęciu Bayesowskim pozwala wyznaczyć 
rozkład, który bardziej dokładnie wyraża to, co wiemy  

o menzurandzie po uwzględnieniu wyników pomiarów. 

 

2. BAYESOWSKA OCENA STANDARDOWEJ  

    NIEPEWNOŚCI POMIARU 
 

2.1. Eksperyment numeryczny 

Bayesowską ocenę standardowej niepewności pomiaru 

przeprowadzimy na przykładzie zbioru wyników pomiarów 

pojemności �� z równoległego modelu zastępczego 

rezystora SMD o wartości rezystancji 1 MΩ, wykonanych za 

pomocą precyzyjnego miernika LCR typu E4980A firmy 

Agilent  (Tab.1). Pomiary wykonano dziesięciokrotnie �� = 10� , na częstotliwości pomiarowej 100 kHz. 

 
Tabela 1. Zbiór wyników, powtórzonego  

10 razy, pomiaru pojemności  

 

Numer pomiaru � Wynik �� / fF 

1 73,23935 

2 73,22999 

3 73,21835 

4 73,24578 

5 73,25024 

6 73,24429 

7 73,24355 

8 73,23813 

9 73,25133 

10 73,23525 
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Wyniki pomiarów z Tab. 1 różnią się między sobą, co 

wynika z wielu niezależnych czynników. Stąd możemy 

przyjąć, że eksperyment pomiarowy jest opisany rozkładem 

normalnym, o nieznanych parametrach - wartości 

oczekiwanej � i odchyleniu standardowym �. Możliwe 

wartości tych zmiennych losowych, to odpowiednio � i σ. Z 

Bayesowskiego punktu widzenia � i � są dwoma 

menzurandami, z których tylko pierwszy jest identyfikowany 

z wielkością fizyczną [6]. 

Formuła Bayesa w zastosowaniu do analizowanego 

przykładu ma postać 
 ���, �|�� = ���,�;!����,����!�  ,  (3) 

 

gdzie: "#�, � ; �$ jest funkcją likelihood (Bayesowską 
funkcją wiarygodności), rozkład ���, ��  nazywa się 
rozkładem a priori, rozkład z lewej strony wzoru (3) nazywa 

się rozkładem a posteriori (wynikowym). Rozkład ���� w 

mianowniku pełni rolę normalizującą. 
Po wyeliminowaniu z (3) mianownika i zastąpieniu znaku 

równości znakiem proporcjonalności, otrzymujemy 

uproszczoną formułę Bayesa 

 ���, �|�� ∝ "��, �; �����, ��.  (4) 

 

Załóżmy, że dla i-tego wyniku pomiaru funkcja 

likelihood jest funkcją Gaussa 

 "��, �; ��� = �√&' � ()� *+ ���!,�-
&�- . , (5) 

 

gdzie: �� nie jest traktowany jak zmienna losowa, lecz jest 

znanym wynikiem pomiaru.  

Z twierdzenia Bayesa wynika, że łączny i jednocześnie 

warunkowy rozkład prawdopodobieństwa dla � i �, opisany 

jako ���, �|���, wyznaczamy po otrzymaniu pierwszego 

wyniku pomiaru ��, mnożąc funkcję likelihood  "��, �; ��� 

przez rozkład a priori dla � i �, ���, ��, który jest rozkładem 

łącznym, niosącym zakodowaną informacją wstępną  
o zmiennych losowych � i � 

 ���, �|��� ∝ "��, �; ������, ��.  (6) 

 

Po wykonaniu drugiego pomiaru, możemy ponownie użyć 
twierdzenia Bayesa dla kolejnej aktualizacji rozkładu ���, �|��� przez likelihood "��, �; �&�, tak aby otrzymać 
rozkład bazujący na dwóch wynikach pomiarów 

 ���, �|��, �&� ∝ "��, �; �&����, �|���. (7) 

 

Postępując w ten sam sposób dalej, aż do wyczerpania 

wszystkich wyników pomiarów, otrzymujemy wyrażenie (8) 

z globalną funkcją likelihood, zapisaną z użyciem operatora 

mnożenia 

 ���, �|/� ∝ ���, �� ∏ "��, �; �����1� . (8) 

 

W rezultacie, w rozkładzie a posteriori (8) pojawia się 
wektor /, złożony z wszystkich wyników wykonanych 

pomiarów. 

Funkcja likelihood (5) ma postać jednakową w formie 

dla każdego wyniku pomiaru (Rys. 2). Wyniki pomiarów nie 

zmieniają jej kształtu, jedynie przesuwają w dziedzinie 

wielkości mierzonej tak, aby wartość oczekiwana funkcji 

była równa wynikowi pomiaru. 

Wzajemne przemnażanie funkcji Gaussa daje w 

wyniku również funkcję Gaussa, która w miarę 
uwzględniania w obliczeniach kolejnych danych 

pomiarowych, staje się coraz bardziej wysmukła (Rys. 3). 

Wynik mnożenia, po normalizacji,  jest rozkładem  

a posteriori. 

 
 

Rys. 2. Kontury funkcji likelihood (5) dla pięciu wyników 

pomiarów 

 
 

Rys. 3. Zmiany rozkładu a posteriori w trakcie uwzględniania  

w obliczeniach kolejnych pięciu wyników pomiarów 

 

2.2. Podejście analityczne 
Stosując równolegle z eksperymentem numerycznym 

analizę teoretyczną, przekształcamy globalną funkcję 
likelihood z iloczynu funkcji eksponencjalnych do 

eksponenty sumy 

 ∏ "��, �; �����1� = ∏ �√&' � ()� *+ ���!,�-
&�- .��1� =

            �√&' �2 ()� *+ �& ∑ ���!,�-
�-��1� ..          (9) 

 

Dodając i odejmując średnią arytmetyczną �4 wyników 

pomiarów w liczniku (10) wyrażenia pod znakiem sumy, 

otrzymujemy możliwość wyeliminowania sumy z wzoru (9).  

 ∑ ��� + ��&��1� = ∑ 5��� + �4� 6 ��4 + ��7&��1� =            ∑ ��� + �4�& 6 ���1� ��4 + ��& ,        (10) 

 

gdzie: �4 = �� ∑ ����1� . 
 

Eliminacja sumy jest realizowana poprzez podstawienie 

wariancji obliczanej według wzoru  

 

73.2 73.21 73.22 73.23 73.24 73.25 73.26 73.27
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F
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	& = 8�� ∑ ��� + �4�&��1�  , gdzie:  8 = � + 1 . (11) 

 

W ten sposób, globalną funkcję likelihood sprowadzamy do 

postaci 

 ∏ "��, �; �����1� ∝ ��2 ()� *+ 9�-:����!4�-
&�- ..  (12) 

 

Właściwością podejścia Bayesowskiego do analizy 

niepewności jest możliwość wzięcia pod uwagę wiedzy a 

priori o menzurandzie. Twierdzenie Bayesa pozwala na 

łączenie danych pomiarowych z informacją  
o menzurandzie pochodzącą spoza pomiaru. Informacja ta 

przedstawiana jest w postaci funkcji gęstości 

prawdopodobieństwa. Mamy więc dwie możliwości - 

zastosowanie rozkładu a priori niosącego informację lub 

zastosowanie rozkładu a priori nieinformacyjnego. Załóżmy 

najpierw, że niczego nie wiemy o menzurandzie. W tym 

przypadku, jako rozkład a priori stosujemy iloczyn rozkładu 

równomiernego ( dla nieznanej wartości oczekiwanej �)  

i rozkładu apriorycznego zaproponowanego przez Sir 

Harolda Jeffreys’a o postaci   ���  (dla nieznanej wartości 

odchylenia standardowego �), bazującego na minimalizacji 

informacji Fishera [7] (Rys. 4). 

 
 

Rys. 4. Nieinformacyjny rozkład a priori 

 

Po przemnożeniu dostajemy prawdopodobieństwo łączne, 

które jest licznikiem formuły Bayesa (3) 

 ���, �, /� = ��2;< ()� *+ 9�-:����!4�-
&�- .. (13) 

 

Odwrotność mianownika formuły Bayesa jest nazywana 

współczynnikiem normalizującym 

 = = ���/� .   (14) 

 

Dla wyznaczenia ��/� należy wyeliminować  
z prawdopodobieństwa łącznego ���, �, /� niepotrzebne 

zmienne losowe. Statystyka Bayesowska ma na taki 

przypadek standardową procedurę, nazywaną 
marginalizacją, która polega na całkowaniu łącznego 

rozkładu prawdopodobieństwa po wszystkich możliwych 

wartościach niechcianych zmiennych losowych. Dla 

wyprowadzenia współczynnika = należy obliczyć całkę 
podwójną z prawdopodobieństwa łącznego ���, �, /�, 

ponieważ chcemy wyeliminować dwie zmienne losowe, 

pozostawiając tylko / 

 

=�� => > ���, �, /�?�?� =@�@@A > > ����:��()� B+ �&�- 58	& 6 ��� + �4�&7C@�@@A ?�?� 

            (15) 

Po pierwszym całkowaniu wyrażenia (15) otrzymujemy 

 

=�� = 
&'� > ���9:��(�DE-- �F-@A ?�  (16) 

 

Po drugim całkowaniu współczynnik normalizujący 

uzyskuje ostateczną postać  
 

= = 
 �&' *�& Γ H9&I.�� H9�-
& ID-

.  (17) 

 

Po normalizacji rozkładu (13), otrzymujemy łączny  

i zarazem warunkowy rozkład a posteriori 

 ���, �|/� = = ��2;< ()� *+ 9�-:����!4�-
&�- .. (18) 

 

Rozkłady a posteriori uzyskane numerycznie   

i analitycznie dokładnie się pokrywają (Rys. 5), co 

potwierdza, z jednej strony, poprawność programu 

opracowanego do obliczeń niepewności, a z drugiej strony, 

brak błędów w analizie teoretycznej. 

 
Rys. 5. Uzyskane eksperymentalnie i analitycznie, pokrywające się 
kontury rozkładu a posteriori (18) dla serii złożonej z 5 pomiarów 

 

Rozkład (18) stanowi podstawę do wyprowadzenia 

kolejnego wzoru. Traktując � w (18) jako znaną wartość 
stałą, otrzymujemy warunkowy rozkład a posteriori o postaci 

 ���|�, /� = √��√&' ()� *+ �&�- �� + �4�&.. (19) 

 

Oznacza to, że dla konkretnej wartości  �,  na przykład  � = 	, � posiada rozkład  K H�4, �-
� I. 

Rozkład a posteriori (18) jest rozkładem łącznym dla 

dwóch zmiennych losowych - wartości oczekiwanej i 

odchylenia standardowego. Celem dalszej analizy jest 

otrzymanie funkcji gęstości prawdopodobieństwa a 

posteriori wyłącznie dla nieznanej wartości oczekiwanej � . 
Zatem kolejny raz zastosujemy marginalizację, całkując (18) 

po wszystkich możliwych wartościach zmiennej losowej  � 
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���|/� = > ���, �|/�?� =@A > =����:��()� B+ �& 58	& 6@A  ��� + �4�&7��&C ?� .          (20) 

 

W wyniku całkowania dostajemy zmarginalizowaną postać 
rozkładu a posteriori 

 

���|/� = LH2-I
LH2F<- I 
 �������-' *1 6 ����!4�-

������- .�2- ,      (21) 

 

która jest rozkładem t-Studenta, o 8 = � + 1 stopniach  

swobody, przesuniętym o �4 i przeskalowanym przez 
��/�
√� . 

W porównaniu z rozkładem (19), zmarginalizowany 

rozkład a posteriori (21) jest niezależny od �.   
 

2.3. Metoda Monte Carlo i eksperyment numeryczny  

       z rozkładem apriorycznym informacyjnym 

W celu pozyskania dodatkowej wiedzy o 

menzurandzie zastosowano procedurę Monte Carlo zalecaną 
w [8]. Wykorzystano generator liczb losowych o 

standaryzowanym rozkładzie normalnym K�0,1� . Liczby 

losowe M  posłużyły do symulowania populacji generalnej 

wyników eksperymentu pomiarowego, polegającego na 

wykonaniu wielu serii � pomiarów. Do obliczeń 

symulowanej wartości wyniku pomiaru w obrębie jednej 

serii posługiwano się wzorem  

 

N = �A 6 �A
����� M   (22) 

 

Jako wartości początkowe �A i �A przyjęto parametry 

statystyczne wykonanej dodatkowo serii pomiarów, �A = �4  

i �A = 
 ���� ∑ ��O + �4�&�O1� . 

 

Dla wyników każdej serii otrzymanej z symulacji obliczono 

średnią arytmetyczną � = N ̅ i odchylenie standardowe �. Po 

wykonaniu 10Q losowań wykreślono histogramy dla 

wartości � i � rozpatrywanych oddzielnie (rys. 6, rys. 7) 

oraz histogram dla par tych wartości (rys. 8).  Kształt 

histogramu z rys. 6 wskazuje na to, że wartości średnie z 

serii pomiarów podlegają rozkładowi normalnemu. 

Odchylenia standardowe tego rozkładu, obliczone dla liczby 

pomiarów od � = 4 do � = 10, pokrywają się z wartościami 

zamieszczonymi w kolumnie 6 Tabl. 2 

 

 
Rys. 6. Histogram wartości średnich  � obliczonych z 10Q serii 

pomiarów (� = 5� 

 

 
Rys. 7. Histogram odchyleń standardowych � obliczonych z 10Q 

serii pomiarów (� = 5� 

 

Kształt histogramu z rys. 7 jest potwierdzeniem 

znanego faktu, że odchylenia standardowe serii pomiarów 

podlegają rozkładowi T�U χ [9], który może być opisany 

wzorem [10] 
 ��W��� = &√&

LH2F<- I H �√&XF<I� ()� H+ �&�XF<�-I, (23) 

 

gdzie: W�� = ��√��� . 

 

Histogram dwuwymiarowy (rys. 8), wykonany dla par 

wartości � i � reprezentuje łączny rozkład ���, ��, który 

może być wykorzystany jako informacyjny rozkład a priori. 

 

 
  

Rys. 8. Histogram dla par wartości � i � obliczonych z 10Q serii 

pomiarów (� = 5� 

 

Rozkład (21) dobrze reprezentuje menzurand w 

sytuacji, gdy dane pomiarowe są próbkami z rozkładu 

Gaussa a w analizie Bayesowskiej, do wyrażenia braku 

wiedzy o menzurandzie, stosujemy iloczyn rozkładu 

równomiernego i rozkładu apriorycznego Jeffreys’a.  

Zdobyta za pomocą metody Monte Carlo dodatkowa wiedza 

o menzurandzie może być wykorzystana w procedurze 

Bayesowskiej po „zakodowaniu” do postaci rozkładu 

prawdopodobieństwa apriorycznego. Rozpisując rozkład 

łączny  

 ���, �� = ���|������   (24) 

 

i wiedząc, że  �|� ~ K H�A, �-
OZI, 

 � ~ T�U W�8A, �A�, 
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gdzie: �A, �A, [A = � + 1  parametry rozkładu a priori, =A = �-
�Z-, 
 

otrzymujemy z (19), (23) i (24) tzw. rozkład aprioryczny 

sprzężony  

 ���, �� ∝ ����:��()� H+ �&�- 5�� + 1��A& 6 =A���A + ��&7I.

       (25) 

 

Wyniki oceny niepewności z zastosowaniem informacyjnego 

rozkładu a priori (25) przedstawiono w kolumnie 3 Tab. 2  

i omówiono w punkcie 2.4. 

 

2.4. Ocena niepewności pomiaru i porównanie metod 

Rozkłady a posteriori, niosą kompletny stan wiedzy o 

menzurandzie. Wówczas możemy wyznaczyć estymatę 
wartości oczekiwanej �\ (26), którą podajemy jako wynik 

pomiaru, oraz odchylenie standardowe tej estymaty ��]  (27), 

które może być oszacowaniem standardowej niepewności 

pomiaru  

 �\ = >  ����|/�?�@�@ ,   (26) 

 

��] = 
> #� + �\$&���|/�?�@�@ .  (27) 

 
 

Tabela 2. Porównanie standardowych niepewności pomiaru 

obliczonych na podstawie wzorów (1) i (2) z niepewnościami 

estymatora �\ obliczonymi z rozkładów a posteriori, z użyciem 

definicji odchylenia standardowego (27), dla długości serii 

pomiarowych od  � = 4  do � = 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Tab. 2 przedstawiono wartości niepewności 

standardowych �^ obliczone na podstawie danych 

pomiarowych według wzoru (1) – kolumna 1 i wzoru (2) – 

kolumna 6 oraz niepewności estymatora �\  obliczone z 

zastosowaniem wzoru (27) z rozkładów a posteriori, 

uzyskanych za pomocą statystyki Bayesowskiej.  

Dla porównania, niepewności obliczono z dwóch rozkładów 

wynikowych, rozkładu ���|� = 	, /�  uzyskanego 

analitycznie (19) – kolumna 2 i rozkładu ���|/� (21) – 

kolumny od 3 do 5. Kolumna 3 zawiera wyniki 

eksperymentu numerycznego, uzyskane z zastosowaniem 

informacyjnego rozkładu apriorycznego (25) dla =A = �����. 

Kolumny 4 i 5 zawierają wyniki uzyskane z zastosowaniem 

nieinformacyjnego rozkładu apriorycznego Jeffreys’a, przy 

czym kolumna 4 to wyniki eksperymentu numerycznego, a 

kolumna 5, to wyniki obliczeń wykonanych na bazie wzoru 

analitycznego (21). 

 
Rys. 9. Porównanie rozkładów a posteriori dla liczby pomiarów w 

serii n = 5: a) rozkład zmarginalizowany ���|/� uzyskany z 

zastosowaniem informacyjnego rozkładu a priori, b) rozkład 

warunkowy ���|�, /�  uzyskany z zastosowaniem nieinforma-

cyjnego rozkładu a priori,  c) rozkład zmarginalizowany ���|/� 

uzyskany z zastosowaniem nieinformacyjnego rozkładu a priori. 

 

Tabela 2 pomaga w zrozumieniu proponowanej zmiany 

sposobu obliczania standardowej niepewności pomiaru. Jej 

analiza prowadzi do następujących wniosków: 

a) Wartości niepewności są zgodne w kolumnach 1 i 2 

oraz są porównywalne w kolumnach  od 4 do 6 tabeli 2. 

Wynika stąd, że dotychczasowy sposób obliczeń 
niepewności pomiaru odpowiada analizie Bayesowskiej 

bazującej na rozkładzie ���|�, /�,  zależnym od parametru �, 

a zmodyfikowany sposób obliczeń odpowiada analizie  

z wykorzystaniem zmarginalizowanego rozkładu a posteriori ���|/�, wyprowadzonego z zastosowaniem rozkładu a priori 

w postaci iloczynu rozkładu równomiernego i Jeffreys’a. W 

nowym podejściu analiza jest bardziej precyzyjna, ponieważ 
w rozkładzie (21) występuje tylko jedna zmienna losowa ���, ta która jest identyfikowana z mierzoną wielkością 
fizyczną.  

b) Niepewności standardowe w kolumnach 1 i 2 Tab. 2 

są mniejsze od niepewności w kolumnach od 4 do 6. Wynika 

stąd, że dla krótkich serii pomiarowych niepewności 

standardowe, obliczone metodą zalecaną w obecnie 

obowiązującym GUMie, są niedoszacowane (są zbyt 

optymistyczne). W nowym GUMie ma być zalecone użycie 

wzoru (2), który daje większe wartości niepewności 

standardowych dla krótkich serii.  

c) Wraz ze wzrostem liczby pomiarów różnice w 

wartościach niepewności w kolumnach Tab. 2 zmniejszają 
się. Jest to zgodne z przebiegiem obu krzywych na Rys. 1  

i wynika z faktu, że w miarę wzrostu długości serii 

pomiarowej � rozkłady ���|�, /� i ���|/� zbliżają się do 

siebie. Zatem proponowana modyfikacja obliczeń jest 

szczególnie ważna, gdy liczba pomiarów � jest mała. 

d) Zastosowanie w Bayesowskiej procedurze oceny 

niepewności pomiaru dodatkowej informacji, w postaci 

rozkładu apriorycznego (25), prowadzi do mniejszych 

niepewności estymatora �\ (kolumna 3 Tab. 2). Powinna to 

być jednak informacja z innego źródła, różna od danych 

pomiarowych użytych do konstrukcji funkcji likelihood. 

Rysunek 9 przedstawia zestawienie rozkładów a 

posteriori, z których wyznaczono standardowe niepewności 

pomiaru umieszczone w Tab. 2, w wierszu odpowiadającym 

liczbie pomiarów � = 5. Krzywa (b) przedstawia rozkład 

warunkowy (19), związany z niepewnością ��] = 5,72 aF. 

Jest to wynik realizacji dotychczas stosowanej 

� 

Niepewności �^ i ��]    / bc d√e 
Niepewność estymatora �\ fe + ge + h  d√e ���|�, /� ���|/� 

1 2 3 4 5 6 

4 3,56 3,56 1,98 6,07 6,07 6,17 

5 5,72 5,72 3,53 8,08 8,08 8,09 

6 4,68 4,68 3,02 6,04 6,04 6,04 

7 3,71 3,71 2,44 4,54 4,54 4,54 

8 3,67 3,67 2,50 4,34 4,34 4,35 

9 3,26 3,26 1,98 3,77 3,77 3,77 

10 3,15 3,15 2,32 3,57 3,57 3,57 
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nieprecyzyjnej metody oceny niepewności. Krzywa (c), to 

zmarginalizowany rozkład (21) uzyskany z zastosowaniem 

nieinformacyjnego rozkładu a priori. Jest to wykres o 

najbardziej „tłustych ogonach”, co wiąże się  z największą 
obliczoną niepewnością ��] = 8,08 aF, wynik realizacji 

nowej metody. Krzywa (a), reprezentująca 

zmarginalizowany rozkład uzyskany z zastosowaniem 

informacyjnego rozkładu a priori (25), jest najwęższa, 

ponieważ dodatkowa informacja zmniejszyła standardową 
niepewność pomiaru do wartości ��] = 3,53 aF. 

 

3. PODSUMOWANIE 

 

Wyniki opisanych w artykule eksperymentów 

numerycznych i analizy teoretycznej z użyciem statystyki 

Bayesowskiej pozwalają lepiej zrozumieć proponowaną 
zmianę sposobu obliczania standardowej niepewności 

pomiaru, polegającą na zastąpieniu wzoru (1) wzorem (2). 

Wzór (1) jest wynikiem mało precyzyjnej analizy 

matematycznej. Zastosowanie rachunku 

prawdopodobieństwa warunkowego i operowanie na 

rozkładach, zamiast na pierwszym i drugim momencie 

rozkładów, uzasadnia użycie wzoru (2) do oceny 

niepewności standardowej, zwłaszcza dla krótkich serii 

pomiarowych. Kluczową rolę w wyjaśnieniu przyczyny 

wprowadzania nowego sposobu obliczania niepewności 

standardowej odgrywa marginalizacja rozkładu a posteriori, 

wyznaczonego dla menzurandu, przeprowadzona w celu 

uniezależnienia rozkładu od wartości �. 

Wzór (2) jest konsekwencją przyjęcia do oceny 

niepewności dokładnych parametrów przesuniętego i 

przeskalowanego rozkładu t-Studenta, reprezentującego stan 

wiedzy o menzurandzie. W ten sposób rezygnujemy  

z obarczonej niepewnością estymaty parametru rozkładu 

Gaussa zależnego od �. Nie będzie już konieczności 

wyznaczania efektywnej liczby stopni swobody dla 

niepewności, a więc formuła Welch-Satterthwaite’a straci 

swoją użyteczność  [11]. 
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BAYESIAN STATISTICS USING FOR EXPLANATION OF THE NEW APPROACH 

FOR MEASUREMENT UNCERTAINTY EVALUATION 
 

The goal of this work is to explain the motivation for the changes of an approach for calculating the standard 

measurement uncertainty, proposed by the Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). The modification will be 

available in a revised version of the Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). The paper is based on 

the example of the type A measurement uncertainty evaluation, by using the principles of Bayesian statistics in the form of 

numerical experiments and as an analytical approach. 

 

Keywords: standard measurement uncertainty, the GUM revision, Bayesian statistics.  



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 57 

XXVII Seminarium 

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2017 

Oddział Gdański PTETiS 

 

 

 

BADANIA EKSPERYMENTALNE I SYMULACYJNE DYNAMIKI 
MODELOWEGO ODCINKA SIECI TRAKCYJNEJ  

 

 

Andrzej WILK1, Mirosław MIZAN2, Paweł KACZMAREK3, Krzysztof KARWOWSKI4, Jacek SKIBICKI5  

 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

1. tel.: 58 3471087,               e-mail: andrzej.wilk@pg.edu.pl 

2. tel.: 58 3471502,               e-mail: miroslaw.mizan@pg.edu.pl 

3. tel.: 58 3472534,               e-mail: pawel.kaczmarek@pkpenergetyka.pl 

4. tel.: 58 3471158,               e-mail: krzysztof.karwowski@pg.edu.pl 

5. tel.: 58 3472971,               e-mail: jacek.skibicki@pg.edu.pl

 
Streszczenie: W pracy przedstawiono główne założenia i strukturę 

opracowanego modelu matematycznego odcinka kolejowej górnej 

sieci trakcyjnej, opartego na metodzie energetycznej Lagrange’a. 

W celu wyznaczenia wybranych parametrów modelu, jak również 

dla oceny stopnia zgodności odwzorowania przez utworzony 

program symulacyjny stanów statycznych i dynamicznych sieci 

zbudowano laboratoryjny model odcinka sieci jezdnej z użyciem 

rzeczywistych jej elementów – przewody jezdne, lina nośna, 

wieszaki. Przeprowadzono szereg badań, w których rejestrowano 

drgania przewodów jezdnych i liny nośnej, przy zróżnicowanej sile 

naciągu oraz przy różnych sposobach wzbudzenia drgań. W oparciu 

o przeprowadzone analizy wyznaczono parametry modelu 

matematycznego i określono własności dynamiczne sieci jezdnej. 

 
Słowa kluczowe: sieć trakcyjna, modelowanie matematyczne, 

parametryzacja modelu, analiza harmoniczna drgań. 

 
1. WSTĘP 

 

Głównymi czynnikami wpływającymi na ciągłość 

zasilania pojazdów w zelektryfikowanym transporcie 

szynowym są stan techniczny sieci trakcyjnej i jej właściwa 

współpraca z odbierakami prądu eksploatowanych 

pojazdów. Dla oceny jakości tej współpracy tworzy się 

komputerowe programy symulacyjne w oparciu o różne 

metody modelowania sieci i odbieraków – syntetyczny 

przegląd i porównanie stosowanych modeli zawarto m.in. 

w pracach [1, 2]. Aktualnie dominującą pozycję zajmują 

rozwiązania, w których przewód jezdny i lina nośna są 

modelowane jako zespół naprężonych belek Eulera-

Bernoulliego o ciągłym rozkładzie masy z wykorzystaniem 

metody elementów skończonych, wieszaki reprezentowane 

są przez nieliniowe elementy sprężysto-tłumiące, zaś dla 

odbieraka stosuje się model dyskretny o kilku – najczęściej 

trzech – skupionych masach zastępczych połączonych 

elementami sprężysto-tłumiącymi [3-6]. Z reguły modele te 

są dedykowane wyznaczeniu przebiegu siły stykowej [3, 4], 

przy czym przeprowadzane symulacje mogą służyć także 

analizie bardziej złożonych zjawisk, jak np. wyznaczaniu 

interakcji z siecią kilku pantografów w pojeździe przy 

dużych prędkościach jazdy [5] lub wspomaganiu działania 

układu sterującego pneumatycznym siłownikiem napędu 

odbieraka w systemie tzw. aktywnego pantografu [6]. 

Należy jednak podkreślić, że praktycznie wszystkie 

opisywane w literaturze modele zawierają szereg różnych 

założeń upraszczających, co powoduje, że uzyskiwane 

wyniki symulacji podlegają ograniczeniom, np. w pracach 

[3-6] mimo zaawansowanych modeli numerycznych nie 

uwzględnia się przemieszczeń poprzecznych przewodów 

jezdnych, uznając je za mało znaczące w stosunku do 

przemieszczeń pionowych. Warto zauważyć, że powstające 

często w trakcie eksploatacji nierównomierności lub 

wyżłobienia powierzchni nakładek ślizgowych odbieraków 

prądu mogą powodować takie przemieszczenia – ich analiza 

oparta o model sieci uwzględniający drgania przewodów w 

płaszczyźnie poziomej może ułatwić rozpoznanie tego typu 

niewłaściwych stanów technicznych odbieraka. 

W pracy przedstawiono założenia i wybrane problemy 

konstrukcji autorskiego modelu matematycznego odcinka 

górnej sieci trakcyjnej, szczególnie dedykowanego analizie 

jej stanów dynamicznych. Modelowanie oparto na metodzie 

energetycznej Lagrange’a. Modele elementów sieci 

trakcyjnej składają się z szeregu skupionych zastępczych 

elementów zachowawczych i dyssypatywnych. Parametry 

bezwładnościowych elementów zachowawczych zostały 

wyznaczone na drodze teoretycznej. Dla wyznaczenia 

pozostałych parametrów modelu, jak również dla oceny 

stopnia zgodności odwzorowania przez opracowany program 

symulacyjny różnych stanów statycznych i dynamicznych 

sieci, zbudowano w laboratorium model fizyczny odcinka 

sieci jezdnej z użyciem rzeczywistych jej elementów – 

przewodów jezdnych, liny nośnej, wieszaków. 

Przeprowadzono szereg badań, w których rejestrowano 

drgania przewodów jezdnych i liny nośnej w różnych 

konfiguracjach geometrycznych zawieszenia tych 

elementów, przy zróżnicowanej sile naciągu oraz przy 

różnych sposobach wzbudzenia drgań. W oparciu o te 

analizy wyznaczono parametry modelu. 

 

2. MODEL MATEMATYCZNY ODCINKA SIECI 
 

Do badań symulacyjnych przyjęto model o parametrach 

dyskretnych zbudowany ze skupionych elementów 

bezwładnościowych, sprężystych i dyssypatywnych 

rozmieszczonych odpowiednio w przestrzeni 3D. Istnieje 

szereg szczegółowych rozwiązań modelu dyskretnego sieci 

w zależności od liczby węzłów i ich połączeń 

uwzględniających sprzężenia mechaniczne w systemie 
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górnej sieci trakcyjnej. Podział sieci na elementy dyskretne 

dotyczy takich obiektów jak: przewód jezdny, wieszaki i lina 

nośna (rys. 1). Inne elementy konstrukcyjne sieci, jak układ 

podwieszenia, układ naprężający itp. mogą być traktowane 

jak dodatkowe układy dyskretne lub odpowiednio 

zdefiniowane za pomocą warunków brzegowych. 

W modelu tym lina nośna (jako struna) rozciągnięta w 

stanie stacjonarnym siłą Fxn jest zbiorem skupionych mas 

połączonych za pośrednictwem zastępczych sprężyn 

i tłumików. Przewód jezdny rozciągnięty w stanie 

stacjonarnym siłą Fxp jest ciągiem 8 węzłowych elementów o 

strukturze połączeń opisanej w [7]. Pomiędzy liną nośną 

a przewodem zasilającym istnieje sprzężenie za pomocą 

wieszaków o nieliniowej reakcji, zależnej od kierunku siły. 

Rozkład mas skupionych w linie i przewodzie zależy od 

wymagań, jakie są stawiane względem dokładności modelu. 

 

 
 

Rys. 1. Fragment modelu dyskretnego górnej sieci trakcyjnej 

 

W każdym węźle k można sformułować równanie 

równowagi sił. Jeżeli założyć, że węzeł k ma połączenia za 

pomocą sprężyn i tłumików z N węzłami o indeksach k+1, 

k+2, …, k+N, to szczegółowa postać równania sił 

odpowiednio dla składowej x, y i z jest następująca: 
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gdzie: mk – masa, 
kkk zyx &&&&&& ,,  – przyspieszenia, 

kkk zyx &&& ,,  – 

prędkości, xk, yk, zk  – przemieszczenia – odpowiednio 

dla k–tego węzła, Fx
k
(t), Fy

k
(t), Fz

k
(t) – składowe sił 

zewnętrznych działających na k-ty węzeł, Kk, k+n – 

podatność sprężyny pomiędzy węzłem k i k+n, Dk, k+n 

– współczynnik tłumienia wiskotycznego pomiędzy 

węzłem k i k+n, Rp(k, k+n) – długość sprężyny w 

stanie bez naprężenia pomiędzy węzłem k i k+n, Rk(k, 

 k+n) – długość sprężyny w stanie dynamicznym lub 

ustalonym pomiędzy węzłem k i k+n, gdy na układ 

działają wymuszenia zewnętrzne. 

 

Wyrażenia po lewej stronie równania (1) są siłami 

dynamicznymi wynikającymi z bezwładności elementów 

sieci. Pierwsze wyrażenia po prawej stronie równania (1) są 

siłami zewnętrznymi działającymi na węzeł (siły grawitacji 

lub siły z jakimi odbierak działa na przewód). Drugie 

wyrażenia w (1), to siły oddziaływania sprężyn połączonych 

w węźle k. Trzecie wyrażenia (1), to siły oddziaływania 

tłumików wiskotycznych połączonych w węźle k. 

Zastosowany sposób modelowania przewodu jezdnego 

ułatwia – w stosunku do modeli powszechnie opisywanych 

w literaturze – dołączenie dodatkowych elementów 

dyskretnych np. izolatora sekcyjnego, uwzględnienie 

lokalnych anomalii np. miejscowego zużycia przewodu lub 

jego obrotu względem osi, co ma szczególne znaczenie w 

aspekcie wykorzystania modelu w diagnostyce technicznej.  

 

3. BADANIA LABORATORYJNE PARAMETRÓW  
    MECHANICZNYCH ODCINKA SIECI JEZDNEJ 

 

W celu wyznaczenia parametrów mechanicznych 

poszczególnych podzespołów modelowego odcinka sieci 

trakcyjnej – drutu jezdnego, liny nośnej, jak i kompletnej 

struktury przy możliwej zmianie konfiguracji geometrycznej 

oraz naciągów mechanicznych zbudowano stanowisko 

laboratoryjne, którego szkic przedstawiono na rysunku 2. 

Stanowisko składa się z jednego krótkiego przęsła 

podwieszenia sieci o długości 29 m, zbudowanego 

z typowych elementów stosowanych na sieciach PKP.  

 

 
 

Rys. 2. Schemat stanowiska pomiarowego 

 

Przeprowadzone badania są kontynuacją prac, których 

wyniki prezentowane były w [7], dokonano jednak istotnych 

zmian w modelu laboratoryjnym sieci. Dodano linę nośną 

i wieszaki – dzięki temu możliwa jest walidacja modelu 

matematycznego sieci, zawierającego te elementy, 

w szczególności sprawdzenie czy prawidłowo odwzorowuje 

on ich wzajemne oddziaływania dynamiczne. Zmieniono 

sposób zamocowania przewodu do konstrukcji wsporczych 

tak, aby uzyskać bardziej zbliżone warunki kinematyczne 

w stosunku do sieci rzeczywistej – w modelu 

matematycznym wymaga to modyfikacji warunków 

brzegowych; ponadto znacznie zwiększono długość przęsła. 

Pomiary drgań sieci w wybranych punktach 

pomiarowych wykonywano przy wykorzystaniu wizyjnej 

techniki pomiarowej na podstawie utworzonego algorytmu 

przetwarzania zarejestrowanego obrazu [8]; do weryfikacji 

pomiarów korzystano też z dalmierzy laserowych. Sieć 

pobudzano do drgań poprzez skokowe odciążanie 

zawieszonego ciężaru Fw. Rejestrowano także przebiegi sił 

naciągu liny nośnej Fnl i drutu jezdnego Fnd za pomocą 

czujników tensometrycznych. Na rysunku 3 przedstawiono 

przykładowe wyniki zarejestrowanych drgań, jakie uzyskano 

dla kompletnego przęsła sieci jednoprzewodowej przy 

skokowym wymuszeniu odciążającym w osi z o wartości 

Fw≈200 N przyłożonym do przewodu jezdnego. W oparciu 

o obserwację przebiegów drgań przewodu jezdnego i liny 

nośnej można stwierdzić, że częstotliwość drgań obu 

elementów jest zbliżona do około 2 Hz oraz, że drgają one 

praktycznie w sposób zsynchronizowany. Wykres 

przemieszczeń liny względem przewodu (rys. 3c) wskazuje 

jednak na pewną różnicę częstotliwości drgań. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
 

Rys. 3. Przebiegi przemieszczenia w punkcie pomiarowym dla sieci 

jednoprzewodowej w osi poziomej y i pionowej z: a) liny nośnej; 

b) przewodu jezdnego; c) liny względem przewodu jezdnego 

 

Amplitudowe charakterystyki widmowe przemieszczeń 

przewodu jezdnego i liny nośnej w osi pionowej, uzyskane 

z wykorzystaniem dyskretnej transformaty Fouriera DFT, 

które przedstawiono na rysunku 4a, wskazują, że drgania 

pionowe obydwu elementów mają częstotliwość 1,79 Hz 

i sinusoidalny charakter. Z widma drgań w osi poziomej 

wynika, że przewód jezdny ma nieco niższą częstotliwość 

drgań w tym kierunku 1,63 Hz, co jest efektem 

specyficznego kształtu jego przekroju poprzecznego 

i potwierdza wyniki uzyskane w poprzednich badaniach [7]. 

Oscylacje liny nośnej mają charakter drgań wymuszonych, 

gdzie siła wymuszenia pochodzi od pionowych drgań 

przewodu jezdnego i jest przenoszona poprzez wieszaki, ale 

widoczna jest także składowa swobodna o częstotliwości 

1,9 Hz, wynikająca z drgań własnych liny, co skutkuje 

zniekształceniami przebiegu. Przemieszczenia obydwu 

elementów sieci mają charakter drgań sprzężonych, co 

szczególnie widać w widmach drgań uzyskanych po 

pobudzeniu przewodu jezdnego siłą w kierunku poziomym 

(rys. 4b). Ich analiza wskazuje, że częstotliwość drgań 

własnych liny nośnej 1,9 Hz jest niezależna od ich kierunku. 

a) 

 

 
b) 

 

 
 

Rys. 4. Widma amplitudowe składowych drgań w osi pionowej 

z i poziomej y dla przewodu jezdnego i liny nośnej przy sile 

pobudzenia przyłożonej w kierunku: a) pionowym; b) poziomym 

4. BADANIA SYMULACYJNE SIECI TRAKCYJNEJ 
 

Wartości parametrów modelu są specyficzne dla 

przyjętej metody modelowania matematycznego i z tego 

względu zazwyczaj nieznane. Najlepsze uwarunkowanie do 

wyznaczania tych parametrów to badania eksperymentalne 

pojedynczych elementów sieci trakcyjnej. Przedstawione 

poniżej wyniki badań symulacyjnych dotyczą jedynie 

pojedynczego przewodu jezdnego rozciągniętego na 
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długości przęsła podwieszenia. Na rys. 5 pokazano wyniki 

symulacji przemieszczenia składowej z przewodu jezdnego 

w punkcie pomiarowym położonym w połowie jego 

długości.  

 

 
 

Rys. 5. Wyniki symulacji przebiegu drgań przewodu jezdnego 

 

Warunki brzegowe symulacji to połączenie typu 

sferycznego końców przewodu – zero stopni swobody 

w ruchu postępowym, 3 stopnie swobody w ruchu 

obrotowym. Warunki początkowe symulacji, to naprężony 

siłą 10 kN idealnie prostoliniowy przewód o zerowym 

przemieszczeniu i zerowej prędkości węzłów. W chwili 

początkowej przewód jest poddany skokowej sile grawitacji 

w kierunku osi z. Na podstawie porównania wyników 

symulacji z wynikami pomiaru stwierdzono, że 

częstotliwość drgań podstawowej harmonicznej fp=1,73 Hz 

występuje przy podatności Kp=2,5E-7 m/N. Ustalono 

ponadto, że przy wartości kinetycznego współczynnika 

tłumienia Dp=2,0 Ns/m występuje taka sama dynamika 

tłumienia drgań pomiędzy wynikami symulacji 

i eksperymentu. Zagadnienie doboru parametrów tarcia 

wiskotycznego i suchego jest jednak bardziej złożone, gdyż 

wyniki eksperymentów wskazują, że są one nieliniowe. 

Zagadnienie to jest obecnie szczegółowo analizowane – 

wyniki będą publikowane w dalszych pracach. Obliczenia 

symulacyjne wykonano w opracowanym programie 

komputerowym napisanym w środowisku Microsoft Visual 

Studio w języku C#.  

 

5. PODSUMOWANIE 
 

W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych 

drgań przewodów  jezdnych  sieci,  które  umożliwiają dobór 

parametrów i weryfikację tworzonego autorskiego modelu 

sieci trakcyjnej, opartego na metodzie energetycznej 

Lagrange’a. Przeprowadzone symulacje wskazują, że 

tworzony model sieci dobrze odwzorowuje jej stany 

dynamiczne, w szczególności częstotliwości drgań 

swobodnych. Kontynuowane są prace nad poszerzeniem 

oprogramowania o modele kolejnych elementów 

infrastruktury sieciowej. Celem jest opracowanie programu, 

który mógłby być wykorzystany w procedurach 

certyfikacyjnych, oraz pomocniczo w systemach 

monitoringu i diagnostyki i w procesie projektowania sieci 

trakcyjnych, zwłaszcza dla kolei dużych prędkości. 
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EXPERIMENTAL TESTING AND SIMULATION OF LABORATORY-MODEL DYNAMICS 
OF TRACTION NETWORK SECTION  

 

The paper presents the main assumptions and structure of the developed mathematical model of the traction overhead 

contact line, based on the Lagrange energy method. In order to determine the selected model parameters as well as to assess 

the accuracy of the created simulation program in modelling the network’s static and dynamic states, a laboratory physical 

model of the traction network’s one section of suspension was constructed using the real elements – messenger wire, contact 

wire and droppers. A number of studies have been carried out in which vibrations of the contact and messenger wires are 

recorded, at different tension forces, at different place, direction and force of excitation, at different point of measurement. 
Measurements were made using a fast camera and laser displacement meters. Using discrete Fourier transformation, the 

coupled character of vibrations of the messenger wire and contact wire was confirmed and the frequency of oscillation was 

determined. The comparison of results obtained by experiments and by a series of simulations allowed for accurate parameter 

selecting of the mathematical model. The created model is prospectively dedicated to the certification tests of newly 

constructed and rebuilt sections of the overhead catenary, and to support the diagnostic and monitoring overhead contact line. 
 
Keywords: traction network, mathematical modeling, model parameterization, harmonic analysis. 
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Streszczenie: W ramach prac badawczo-rozwojowych z firmą 

Nowa Energia Sp. z o.o. powstał System Zarządzania Energią, w 

postaci systemu informatycznego i sprzętowego koncentratora 

danych tzw. IED (ang. Inteligent Electronics Devices). Produkt ten 

został wdrożony w przemyśle do Zarządzania Energią w zakładach 

przemysłowych. System jest zainstalowany w stacji energetycznej 

15kV/0,4kV, zaś główny serwer z oprogramowaniem znajduje się 

na Politechnice Gdańskiej. W artykule przedstawiono podstawowe 

funkcjonalności systemu. Szczegółowo opisano parametry koncen-

tratora oraz zasady bezpiecznej agregacji danych. Artykuł zawiera 

opis protokołu OpenADR – Automatic Demand Response, który 

służy do komunikacji między koncentratorem danych przyłączo-

nym do liczników i analizatorów jakości energii, a systemem IT 

zainstalowanym  na serwerach Politechniki Gdańskiej. Opisano 

system bazodanowy oraz przedstawiono metody przetwarzania i 

wizualizacji danych w postaci raportów, alarmów i obsługi zdarzeń.  

 
Słowa kluczowe: system zarządzania energią, efektywność energe-

tyczna.  

 

1. WPROWADZENIE 
 

Przedsiębiorstwa coraz chętniej kontrolują zużycie no-

śników energii, nie tylko całościowo, ale także dla poszcze-

gólnych linii i instalacji produkcyjnych. Ustawa o efektyw-

ności energetycznej [1] nakłada obowiązek wykonania audy-

tu na duże przedsiębiorstwa, z czego może zwolnić posiada-

nie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 

50001 [5,6]. Liczne przepisy Unii Europejskiej wdrożone do 

polskiego prawodawstwa zachęcają do zwiększenia efek-

tywności energetycznej przedsiębiorstw, przez system zachęt 

np. białych certyfikatów. Nie da się jednak wdrożyć systemu 

oszczędności w skomplikowanych układach produkcyjnych 

bez efektywnego systemu pomiarów i agregacji danych [2]. 

Oczywiście istnieją proste sposoby zmniejszenia zużycia 

energii, do których można zaliczyć: 

- zmianę zachowań pracowników, aby wyłączali ma-

szyny w czasie przerw śniadaniowych oraz podczas przerw 

między zmianami, 

- wymianę energochłonnych źródeł światła: żarowego 

bądź halegnowego lub fluorescencyjnego na oszczędne 

oświetlenie LED, 

- montaż czujników ruchu w niektórych strefach ko-

munikacyjnych, socjalnych i biurowych, 

- wymianę silników w układach wentylacji na mniejsze 

mocowo silniki energooszczędne, z możliwą przebudową 

central wentylacyjnych, 

- montaż instalacji solarnych lub pomp ciepła w celu 

uzyskania ciepłej wody użytkowej  ze słońca.    

W wielu przedsiębiorstwach można uzyskać oszczęd-

ności od 5% do 25% zużycia energii, której  czas zwrotu z 

inwestycji jest mniejszy niż 2 lata [4]. Niemniej wprowa-

dzenie oszczędności w procesach produkcyjnych wymaga 

dogłębnej wiedzy dotyczącej danej technologii oraz wiedzy 

z zakresu technologii informatycznych i bazodanowych [2]. 

Prace takie są prowadzone przez liczne ośrodki badawcze, 

także przy współudziale operatorów systemów dystrybucyj-

nych [9,10] W celu zapewnienia skutecznego planu pomiaru 

i monitorowania zainstalowany system powinien być w 

stanie zmierzyć jednocześnie zużycie energii i wydajność 

produkcji (wyznaczenie współczynnika efektywności ener-

getycznej), aby umożliwić monitorowanie zużycia przy 

zmianie czynników wpływających na to zużycie. Montaż 

systemu jest niezbędny w celu wprowadzenia normy ISO 

50001 i cyklu PDCA (ang. Plan – Zaplanuj  Do - Wykonaj  

Check – Sprawdź Act - Działaj) [6]. Cykl PDCA umożliwia 

ciągłą ocenę zużycia energii, zrównoważoną optymalizację 

oraz redukcję. Niezależnie od tego, istotnym parametrem jest 

koszt montażu systemu pomiarowego i zakupu oprogramo-

wania. Ogólną zasadą jest to, że średni roczny koszt wdroże-

nia i utrzymania systemu pomiaru i monitorowania powinien 

być niższy niż 20% możliwych do osiągnięcia oszczędności 

w ciągu roku.  

 

2. SYSTEM POMIARU I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ 
ELEKTRYCZNĄ  
 

2.1. Architektura systemu 
Korzystając z wcześniejszych doświadczeń badaw-

czych [7] zbudowano system zarządzania energią którego 

architektura składa się z 4 warstw (rys. 1) i zainstalowano w 

Zakładzie Produkcji Aerozoli w województwie pomorskim. 

 

Rys. 1. Architektura systemu zarządzania energią 
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  Pierwsza warstwa zawiera układy pomiarowe i kon-

centratory danych pozwalające na gromadzenie danych o 

zużyciu energii (elektrycznej, cieplnej, gazu), produkcji oraz 

czynnikach środowiskowych wpływających na zużycie 

energii np. temperatura powietrza.  W koncentratorze danych 

realizowany jest blok strażnika mocy. W warstwie tej znaj-

duje się także sieć LAN lub WAN. W drugiej warstwie znaj-

duje się protokół komunikacyjny OpenADR oraz system 

bazodanowy MySQL zainstalowany na serwerze Politechni-

ki Gdańskiej. W trzeciej warstwie znajduje się moduł obli-

czeniowy, który przetwarza dane otrzymywane z systemów 

pomiarowych i wylicza: efektywność energetyczną, predyk-

cję zużycia energii, przygotowuje dane do wykresów i rapor-

tów oraz obsługuje alarmy i zdarzenia. Ostatnim modułem 

jest moduł prezentacji do którego stworzenia wykorzystano 

język php i biblioteki oprogramowania systemu Linux.   

 

2.2. Koncentrator danych – IED  
Prezentowany system został opracowany w wyniku 

współpracy prywatnych przedsiębiorców z Wydziałem Elek-

trotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej [7]. ECV-20 

to zaawansowany sterownik  mikroprocesorowy z wejściami 

analogowymi i cyfrowymi  oraz rozbudowanymi możliwo-

ściami komunikacyjnymi.  Rozbudowane możliwości komu-

nikacyjne umożliwiają integrowanie sterownika z innymi 

urządzeniami (liczniki energii, analizatory mocy, sterowniki 

PLC, sterowniki układów klimatyzacji i wentylacji, kompen-

satory mocy biernej, przekaźniki wyłączników mocy), któ-

rymi może on sterować zgodnie z założonymi wymagania-

mi.  Schemat systemu zarządzania przedstawiono na rys 2. 

Specyfikacja sprzętowa ECV-20:  

• Procesor Broadcom BCM2835 700 MHz (ARM), 

512MB pamięci RAM, 4GB pamięci flash,  

• Port Ethernet 100Mb,  

• Opcjonalnie moduł Wi-Fi lub moduł GSM/GPRS,  

• Dwa porty RS232 / RS485,  

• Jeden port USB 2.0,  

• 8 dowolnie konfigurowalnych wejść / wyjść  

• 2 wejścia analogowe 0-10V (0..20mA),  

• Złącze M-Bus Master (dla liczników ciepła, gazu, itp.),  

• Złącze 1-wire (dla czujników np. temperatury, wilgot-

ności, ciśnienia, CO, itp.),  

• Autonomiczny, sprzętowy system nadzoru, zapobiega-

jący  niekontrolowanym blokadom systemu,  

• Wewnętrzny, precyzyjny zegar czasu rzeczywistego,  

• Metalowa, wytrzymała obudowa z możliwością monta-

żu na szynę T35 (DIN). 

 

Rys. 2. Schemat systemu zarządzania energią 

2.3. Sposób pomiaru energii elektrycznej   
Do pomiaru energii na niskim napięciu wykorzystano 

dostępne na rynku analizatory energii elektrycznej firmy 

Lovato tym DM800 oraz firmy Lumel typ P43, ND20 i N14 

z przekładnikami prądu. Do pomiaru całkowej energii pobie-

ranej przez zakład wykorzystano rezerwy licznik energii 

elektrycznej typu ZMD410CT44.0459 firmy Landis+Gyr. 

Urządzenia zostały umieszczone w dwóch stacjach trans-

formatorowych.  Do odczytu danych z analizatorów wyko-

rzystano protokół Modbus RTU. Punkty pomiarowe z usta-

wieniami strażnika mocy przedstawiono na rys. 3.  

 

 

Rys. 3. Zestawienie punktów pomiarowych 

 

3. BEZPIECZEŃSTWO, PROTOKÓŁ OPEN-ADR 
 
Komunikacja pomiędzy systemem nadrzędnym a urzą-

dzeniami IED (Koncentratorami danych) odbywa się za 

pomocą protokołu OpenADR. Szczegóły dotyczące standar-

du oraz lista urządzeń  i procesów  dostępna jest na stronie 

[8]. OpenADR opiera się na wymianie wiadomości między 

węzłami nadrzędnymi – VTN (ang. Virtual Top Node) a 

węzłami końcowymi – VEN (ang. Virtual End Node). Węzły 

nadrzędne pełnią funkcje aplikacji sterujących procesami 

DR (rozwinąć akronim) oraz agregatora danych, natomiast 

węzły końcowe (urządzenia IED) realizują żądania DR 

otrzymane od VTN i raportują dane z kontrolowanych przez 

nie zasobów takich, jak urządzenia pomiarowe, urządzenia 

magazynujące energię, czy urządzenia zużywające energię 

(oświetlenie, klimatyzatory, linie produkcyjne itp.). Przewi-

dziana jest możliwość tworzenia wielopoziomowej struktu-

ry, gdzie każdy VTN może być kontrolowany przez inny 

nadrzędny VTN, pełniąc w tym przypadku rolę VEN. 

Protokół OpenADR zapewnia wysokie bezpieczeństwo 

i poufność transmitowanych danych poprzez: 

• szyfrowanie całej transmisji za pomocą TLS (ang. 

Transport Layer Security), 

• dwukierunkowe uwierzytelnianie komunikujących 

się węzłów na kilku poziomach, 

• opcjonalne wykorzystanie cyfrowych podpisów w 

celu zapewnienia integralności przesyłanych danych oraz 

wiarygodności danych archiwalnych.      

Wybrana metoda transportu wiadomości zakłada wyko-

rzystanie protokołu HTTP w strumieniu TCP/IP. OpenADR 

wymaga, aby całość połączenia była szyfrowana za pomocą 

protokołu TLS w wersji 1.2 (czyli obecnie najnowszej), 

będącego rozwinięciem SSL (ang. Secure Socket Layer). 

Protokół TLS jest powszechnie stosowany we wszystkich 

przeglądarkach internetowych i innych kanałach wymagają-

cych bezpiecznej komunikacji, zapewnia on dobry poziom 

bezpieczeństwa, opierając się na otwartych standardach 

kryptograficznych i będąc przedmiotem ciągłego poddawa-

nia różnorakim testom. Dodatkowo OpenADR nakłada do-
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datkowe wymagania na użyte metody szyfrowania takie, jak 

typ certyfikatów (X.509v3), rodzaj szyfrowania (RSA, 

ECC), czy minimalna długość klucza szyfrującego (RSA – 

2048 bitów, ECC – 256 bitów). 

Po zestawieniu bezpiecznego połączenia TLS zarówno 

VTN jak i VEN (IED) mają obowiązek weryfikacji popraw-

ności certyfikatu – czy są spełnione minimalne wymagania 

kryptograficzne oraz czy ścieżka certyfikacji dla zaprezen-

towanego przez drugą stronę certyfikatu jest poprawna i 

prowadzi do określonego zaufanego głównego urzędu certy-

fikującego. Dzięki temu oraz faktowi, iż liczba zaufanych 

głównych urzędów certyfikacji jest ograniczona, obydwie 

strony mają pewność, iż nawiązały bezpieczną komunikację. 

Następnym krokiem jest autoryzacja urządzenia koń-

cowego w węźle VTN, która odbywa się następująco: 

• z zaprezentowanego przez VEN certyfikatu obli-

czany jest „odcisk palca” (ang. fingerprint), będący (unikal-

nym) skrótem certyfikatu i porównywany jest z rekordami 

urządzeń VEN zdefiniowanych w węźle nadrzędnym. Jeżeli 

nie ma dopasowania, oznacza to iż urządzenie nie jest auto-

ryzowane do pracy z danym VTN; 

• w przypadku autoryzacji VTN przez VEN nie ma 

potrzeby sprawdzania „odcisku palca”, gdyż sama weryfi-

kacja, iż certyfikat VTN został wystawiony przez zaufanego 

wystawcę jest tutaj wystarczająca; 

• następnie sprawdzane są dodatkowe informacje za-

warte w certyfikacie (takie jak np. pole Common Name 

certyfikatu) oraz informacje przedstawione w wiadomości 

identyfikujące dane urządzenie (identyfikator venID) w celu 

porównania z danymi zawartymi w bazie rekordów. W przy-

padku braku wpisów bądź ich niespójności urządzenie nie 

zostaje autoryzowane. 

Dzięki tak precyzyjnej i wielowarstwowej architekturze 

poziom bezpieczeństwa kanału transmisji danych ADR jest 

bardzo wysoki. Dodatkowo zastosowania powszechnych 

standardów kryptograficznych upraszcza implementację 

zabezpieczeń.  
 

4. SYSTEM BAZODANOWY  
 
Wszystkie dane magazynowane są na serwerze na któ-

rym zainstalowany jest system operacyjny Linux. Serwer 

jest zlokalizowany na Politechnice Gdańskiej, co daje nam 

wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki pracy wielu admi-

nistratorów. Diagram (rys. 4) prezentuje dostęp do serwisu 

za pomocą przeglądarki WWW, oraz poziomy bezpieczeń-

stwa. W prezentowanym rozwiązaniu nie ma bezpośredniej 

możliwości dostępu do bazy danych z danymi pomiarowy-

mi. Dostęp do danych pomiarowych odbywa sie za pomocą 

protokołu SOAP (Simple Object Access Protocol). Takie 

rozwiązanie zabezpiecza dane w przypadku włamania i 

próby ich usunięcia. 

Rys. 4. Schemat dostępu zewnętrznych użytkowników do bazy 

W celu zapewnienia ciągłości pracy serwisu, zastosowano 

lustrzane odbicie głównego systemu. System lustrzany jest 

uśpiony oraz jest automatycznie synchronizowany z syste-

mem głównym. W przypadku awarii systemu głównego 

następuje automatyczne przełączenie na system lustrzany.  

Baza danych jest replikowana na zewnętrzny dysk sieciowy. 

Ponadto tworzona jest przyrostowa kopia zapasowa w okre-

sach: miesiąc, tydzień, dzień. 
 

5. MODUŁ OBLICZENIOWY I  PREZENTACJI 
 

Aby zalogować się do systemu w przeglądarce interne-

towej należy wpisać adres https://manager.ems.gda.pl. Po 

załadowaniu strony wyświetli się panel logowania. W sys-

temie domyślnie istnieją dwa poziomy uprawnień konta 

użytkowników: 

• monitoring służy tylko do podglądu danych pomiaro-

wych; 

• administrator umożliwia przeglądanie danych pomiaro-

wych, edytowanie parametrów systemu. 

Po zalogowaniu wyświetli się strona główna (Rys. 5). Jest to 

strona do przeglądania ogólnych informacji o urządzeniach 

pomiarowych.  

• Taryfa dla danego urządzenia, 

• moc umowna, 

• tg φ umowny, 

• czas ostatniego zapisu do bazy 

• energia czynna w danym miesiącu, 

• energia bierna indukcyjna w danym miesiącu, 

• energia bierna pojemnościowa w danym miesiącu, 

W formie grafów : 

• aktualna moc, 

• aktualny tg φ, 

• dziesięć największych mocy w danym miesiącu, wraz 

z progiem mocy zamówionej.  

 

 

Rys. 5. Strona główna systemu zarządzania 

W górnej części menu widać menu systemu podzielone na 

dwie części. Po lewej funkcje systemowe po prawej konfigu-

racja użytkownika. W tej części menu możliwa jest konfigu-

racja użytkownika taka jak zmiana hasła, zmiana informacji 

o użytkowniku, zmiana języka oraz zmiana motywu. 

Menu nawigacyjne pozwala na poruszanie się po zawartości 

strony WWW. Zawartość menu różni się w zależności od 

poziomu uprawnień. 

Do modułów obliczeniowych realizowanych na serwerze 

można zaliczyć: 

• obsługę alarmów, 

• obsługę zdarzeń, 

• przygotowanie prognozy zużycia energii, 

• obliczenie faktur, rozkładów dobowych i taryf. 

Wizualizacja pozwala na wyświetlenie następujących zawar-

tości na stronie WWW: 
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• odczyty danych pomiarowych co 10 sekund (rys. 6), 

• alarmy i zdarzenia,  

• raporty w postaci: wykresów (rys. 7), faktur, rozli-

czeń międzyokresowych, rozkładów dobowych, wykresów 

prognoz oraz rozkładów prognoz, 

• wprowadzenia taryf , punktów pomiarowych  i pa-

rametrów strażnika mocy (rys. 8). 

 

Rys. 6. Odczyty danych pomiarowych co 10 sekund 

 
Rys. 7. Przebiegi czasowe mocy czynnej i biernej 

 

Rys. 8. Parametry strażnika mocy 

Strażnik mocy, przedstawiony na rys. 8 wylicza, czy na 

podstawie pomiarów mocy w 5 minucie, dojdzie do przekro-

czenia progu alarmowego 650kW w 15 minucie. Informacja 

jest przesyłana pocztą elektroniczną i SMSem.  

 
 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W artykule przedstawiono strukturę Systemu Zarzą-

dzania energią na podstawie instalacji zamontowanej w 

Zakładzie Produkcji Aerozoli. System nie jest kompletny. 

Nie połączono go z system produkcyjnym i nie są obliczane 

współczynniki efektywności energetycznej. Zdarzenia są 

obsługiwane, ale nie sterują żadnymi odbiorami i nie wyłą-

czają zasilania odbiorów. Kolejnym krokiem będzie połą-

czenie planów produkcyjnych oraz baz danych o produkcji 

w zakładzie w celu wyznaczenia współczynnika efektywno-

ści energetycznej.    
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Streszczenie: Celem badań prezentowanych w artykule było 

opracowanie modelu karbonatyzacji betonu z popiołem lotnym 

wapiennym, zgodnego z koncepcją traktowania karbonatyzacji jako 

procesu nieskończonego w czasie ale ograniczonego w przestrzeni 

betonu. Przedstawiono wyniki własnych badań laboratoryjnych 

rodziny betonów o stałym doborze składników i ich zmiennych 

proporcjach. Analiza statystyczna uzyskanych wyników pozwoliła 

opracować oczekiwany model matematyczny karbonatyzacji i 

wykazać statystycznie jego adekwatność do wyników badań.  
 

Słowa kluczowe: Model karbonatyzacji, karbonatyzacja betonu, 

popiół lotny wapienny, trwałość. 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Ze względu na szerokie spektrum zastosowań 
współczesnych betonów, materiał ten narażony jest na wiele 

różnych rodzajów odziaływań. Trwałość betonu zależna jest 

od jego odporności na oddziaływanie danego środowiska i 

może ona  być efektywnie kształtowana w szczególności na 

poziomie materiałowym oraz technologicznym [1]. 

Odpowiedni dobór składników betonu oraz jego składu, 

a także warunki wykonania, takie jak sposób układania, 

zagęszczania oraz w szczególności  pielęgnacji mają 
decydujący wpływ na trwałość produktu finalnego. 

Uzasadnionym ze względów ekonomiczno-ekologicznych 

jest wprowadzanie do betonu składników odpadowych, np. 

popiołów. Jednym z tego typu dodatków jest mało 

stosowany popiół lotny wapienny, który nie jest objęty w 

Polsce jednoznaczną normalizacją w odniesieniu do 

stosowania w betonie. Popiół lotny wapienny (W) – „to 

bardzo drobny pył, mający właściwości hydrauliczne i/lub 

pucolanowe. Składa się zasadniczo z reaktywnego tlenku 

wapnia (CaO), reaktywnego dwutlenku krzemu (SiO2) i 

tlenku glinu (Al2O3). Pozostałość zawiera tlenek żelaza 

(Fe2O3) i inne związki” [2]. Norma PN-EN 206:2014-04 [3] 

definiuje wiele różnych środowisk agresywnych opisanych 

klasami ekspozycji. Wśród nich szczególne znaczenie 

niewątpliwie należy przypisać oddziaływaniu 

atmosferycznego CO2 – skutkującemu zjawiskiem 

karbonatyzacji betonu [4,5]. Zjawisku temu towarzyszy 

stopniowe obniżanie pH betonu postępujące powoli od 

zewnątrz elementu  ku środkowi. Warstwa betonu, w której 

ten proces nastąpił, to znaczy tam gdzie wartość pH spadła 

poniżej określonej granicy uznaje się za strefę  
skarbonatyzowaną. Tempo karbonatyzacji zależy od wielu 

czynników: jak stosunek wody do cementu (w/c), czas 

odziaływania CO2, wilgotność betonu, zawartość wolnego, 

czyli zdatnego do reakcji wapna w kamieniu cementowym 

itd. 

Zbrojenie stalowe w środowisku betonu jest chronione 

przed korozją o ile beton nie jest skażony substancjami 

agresywnymi w stosunku do stali, a jego pH jest na tyle 

wysokie aby zapewnić trwałość tzw. warstewki pasywnej na 

powierzchni zbrojenia. Warstewka pasywna na powierzchni 

stali powstaje dzięki alkalicznemu środowisku wewnątrz 

betonu i jest trwała do poziomu pH ok. 10 – 11. Odczyn 

betonu może jednak zmieniać się w czasie eksploatacji. Przy 

wysychaniu nadmiaru wody koniecznej dla układania 

mieszanki betonowej, dwutlenek węgla z atmosfery 

otaczającej element budowli może dyfundować w istniejące 

drobne pory betonu. Reakcja dwutlenku węgla z 

wodorotlenkiem wapnia prowadzi do powstawania węglanu 

wapnia, CaCO3.  

Gdy front karbonatyzacji osiągnie powierzchnię 
zbrojenia stalowego, warstewka pasywna ochraniająca przed 

korozją ulega destrukcji. Gdy jest dostatecznie dużo wody 

i tlenu zaczyna się proces korozji stali. 

 
2.SFORMUŁOWANIE MODELU SKOŃCZONEGO  
KARBONATYZACJI DLA BETONÓW Z POPIOŁEM  
LOTNYM WAPIENNYM W POSTACI h=f(t)  

 

Do sformułowania modelu wykorzystano element 

równania (1/sqrt(t)), który determinuje charakter 

hiperboliczny funkcji przebiegu karbonatyzacji. 

Woyciechowski [6] przedstawił model ogólny 

karbonatyzacji w postaci: 

 

 h=a-b*(1/sqrt(t))                      (1) 

 

gdzie: 

h – głębokość karbonatyzacji 

a, b – współczynniki materiałowo – technologiczne  

t – czas ekspozycji  

 

W ogólnej postaci modelu (1) założono, że głębokość 
karbonatyzacji h jest funkcją odwrotnością pierwiastka z 

czasu karbonatyzacji: 

 

h=f(1/sqrt(t))                              (2) 

 

Model opracowano dla każdego ze zbadanych składów w 

postaci szczegółowej: 

 

h=A+B/sqrt(t)                            (3) 
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Wyraz wolny funkcji (A) dla każdego przypadku (składu) 

wyrażono w postaci złożonej (4), tak aby uwidocznić jego 

zależność od stałych w danym składzie wartości w/c i p/c. 

 

A= a+b*(w/c)+c*(p/c)                   (4) 

 

W programie badawczym przyjęto ze względów 

technologicznych oraz praktycznych, wartości 

współczynnika w/c od 0,35 do 0,55 oraz p/c od 0,20 do 0,50. 

Obliczone wartości powyższych współczynników dla planu 

eksperymentu wyznaczono dla pięciu pośrednich wartości 

wejściowych x1 i x2, wyznaczonych dla wartości umownych 

xi wynoszących 0, ±1, ±1,414 (tab. 2). Program badań 
opracowano w postaci planu dwuczynnikowego 

polisekcyjno rotalno-quasi-uniformalnego z dwukrotnym 

powtórzeniem w punkcie centralnym (rys. 1). Plan uznano 

za optymalny ze względu na trzy kryteria doboru tj. 

kryterium realizowalności, informatywności i efektywności. 

 

 

Rys. 1 Plan eksperymentu 

 

Do badań wykorzystano cement portlandzki CEM I 

32,5R (zgodny z PN-EN 197-1:2012 [2]), wodę 
wodociągową zgodną z PN-EN 1008:2004 [7], kruszywo 

frakcji 0/2 mm(piasek rzeczny) oraz żwirowe 2/8 mm, 8/16 

mm, zgodne z normą PN-EN 12620 +A1:2010 [8]. Popiół 

wapienny użyty do badań pochodził z elektrociepłowni 

Bełchatów. Składy mieszanek betonowych podano w 

tabeli 1. 

 

Tab.1. Zestawienie ilościowe składników (kg) na 1 m
3
 

mieszanek betonowych  

 
 

Badanie przyspieszone odporności na karbonatyzację betonu 

prowadzono wg procedury podanej w projekcie normy EN 

12390-12 [9]. Badanie wykonuje się na minimum 2 

próbkach o wymiarach 100mm×100mm×500mm. Wynikiem 

badania jest średnia z 20 punktów pomiarowych.. 

Karbonatyzacji poddawane są próbki po dojrzewaniu nie 

krótszym niż 42 dni od wykonania – w tym 1 doba w formie 

pod przykryciem folii, 27 dni w wodzie i min 14 dni w 

warunkach laboratoryjnych ( RH  50÷65%, T=18÷250C), 

wysuszone do stałej masy. Karbonatyzacja przebiega w 

hermetycznej komorze karbonatyzacyjnej w środowisku 

spełniającym poniższe warunki: wymuszony obieg 

powietrza o stężeniu CO2=(4±0,5)%, temperatura 

T=(20±2)0C, RH =(55±5)%. Podstawowy czas ekspozycji 

wynosi 70 dni. W przypadku przedstawionych badań 
badanie było przeprowadzone po 28, 56, 70 oraz 90 dniach 

ekspozycji. Do ustalenia głębokości karbonatyzacji stosuje 

się roztwór fenoloftaleinowy (1g fenoloftaleiny 

rozpuszczony w 70g alkoholu etylowego i następnie 

rozcieńczony 30g wody destylowanej). Roztwór natryskuje 

się na świeży przełom próbki i ocenia zmianę zabarwienia na 

kolor fioletowy po ok. 60 minutach. 

Łącznie w warunkach przyspieszonej karbonatyzacji 

zbadano i zamodelowano matematycznie 9 składów betonów 

o różnych stosunkach w/c oraz p/c wyznaczonych zgodnie z 

planem eksperymentu, uzyskując bardzo dobrą zgodność 
wyników z modelem hiperbolicznym w postaci 

 

                    h=a+b*(w/c)+c*(p/c)+B/√t           (5) 

  

Współczynniki korelacji modeli hiperbolicznych 

opracowanych na podstawie średnich z pomiarów, wskazują 
na dobre dopasowanie przyjętego modelu hiperbolicznego 

do wyników badań laboratoryjnych uzyskanych w 

warunkach przyspieszonej karbonatyzacji (R=0,85-0,99) 

niezależnie od  przyjętego zakresu zmiennych materiałowo – 

technologicznych (tab.3). Adekwatność rzeczywistego 

przebiegu zjawiska i modeli uzyskanych z wykorzystaniem 

średnich pomiarowych potwierdza fakt, że we wszystkich 

seriach pomiarowych wskaźnik zmienności wyników nie 

przekraczał 10%. Szeroki zakres zmiennych materiałowo – 

technologicznych przyjęty w przeprowadzonych 

eksperymentach i wysoka zgodność statystyczna wyników 

doświadczalnych z testowanym modelem ogólnym 

karbonatyzacji oraz mały rozrzut wyników pomiarów w 

seriach pomiarowych pozwalają przyjąć za prawdziwą tezę, 
że proces przebiegu karbonatyzacji ma charakter skończony 

w przestrzeni betonu, a do matematycznego opisu zmian 

zasięgu karbonatyzacji można wykorzystać model 

karbonatyzacji będący hiperbolą, której asymptota stanowi 

maksymalny zasięg karbonatyzacji. 

 

Tab. 2 Zestawienie zmiennych rzeczywistych i kodowych 

seriach planu eksperymentu  
 

Wartości kodowe Zmienne rzeczywiste Nr. 
Serii x1 x2 x1^ (w/c) x2 ^(p/c) 

1 -1 -1 0,379 0,24 

2 1 1 0,521 0,46 

3 -1,414 0 0,35 0,35 

4 1,414 0 0,55 0,35 

5 0 -1,414 0,45 0,20 

6 0 1,414 0,45 0,50 

7 0 0 0,45 0,35 

8 -1 1 0,379 0,46 

9 1 -1 0,521 0,24 

10 0 0 0,45 0,35 
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Tab.3. Zestawienie modeli karbonatyzacji w warunkach 

przyspieszonych – (badania własne) 

 

 
 

Podstawą przyjęcia modelu hiperbolicznego jest 

uznanie procesu karbonatyzacji za skończony w czasie w 

wyniku samoograniczającego się charakteru zjawiska, ze 

względu na stopniowe obniżenie się wskaźnika dyfuzji CO2 

oraz szybkości karbonatyzacji dążącej asymptotycznie do 

zera . Maksymalną głębokość karbonatyzacji hmax stanowi 

asymptota funkcji hiperbolicznej o równaniu: 

 

     (5) 

 
3.SFORMUŁOWANIE MODELU GŁĘBOKOŚCI 
KARBONATYZACJI PO OKREŚLONYM CZASIE 
EKSPOZYCJI JAKO FUNKCJI w/c ORAZ p/c 

 

Uzyskany zbiór wyników karbonatyzacji posłużył 

także do sformułowania uogólnionego modelu, 

wyrażającego zasięg karbonatyzacji w ustalonym czasie t 

jako funkcję wskaźnika woda – cement i proporcja udziału 

popiołu i cementu w spoiwie w postaci: 

 

ht(w/c;p/c)=a+b(w/c)+c(p/c)+d(w/c)
2
+e(w/c)(p/c)+f(p/c)

2  
(6) 

 

Powierzchnie odpowiedzi uwzględniające całkowity 

zakres wartości x=w/c od 0,35 do 0,55 oraz y=p/c od 0,2 do 

0,50 przyjętych w badaniach przedstawiono na kolejnych 

rysunkach od 1 do 4, odpowiadających wybranym czasom 

ekspozycji t, tj. 56, 70, 90 dni oraz czasowi 

nieskończonemu. Jako zasięg karbonatyzacji w czasie 

nieskończonym przyjęto rzędne asymptot modeli 

wyznaczonych we wcześniejszym rozdziale. 

 

t=56 = 46,5749-103,8549*x-

150,8833*y+90,0475*x*x+159,1553*x*y+107,8645*y*y 

 

 
Rys. 1. Model karbonatyzacji w warunkach przyspieszonych t=56 

dni; w/c; p/c 

 

t=70 = -32,0093+188,8516*x-69,9195*y-

196,6252*x*x+88,2843*x*y+37,8822*y*y 
 

 
 

Rys. 2. Model karbonatyzacji w warunkach przyspieszonych t=70 

dni; w/c; p/c 

 

t=90 = -10,4643+102,5476*x-76,244*y-

92,3498*x*x+62,3145*x*y+58,289*y*y 

 

 
 

Rys. 3. Model karbonatyzacji w warunkach przyspieszonych t=90 

dni; w/c; p/c 
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t=∞ = 2,0543+98,0502*x-161,1833*y-

87,7139*x*x+145,6227*x*y+125,0161*y*y 

 

 
 

Rys. 4. Model karbonatyzacji w warunkach przyspieszonych t=∞ 

dni; w/c; p/c 

 

Wyznaczone współczynniki korelacji modeli funkcji 

drugiego stopnia (tab. 4) pozwalają stwierdzić dobre 

dopasowanie przyjętego modelu funkcji drugiego stopnia do 

wyników badań laboratoryjnych uzyskanych w warunkach 

przyspieszonej karbonatyzacji. Oznacza to, że wyznaczony 

model można stosować do projektowania grubości otuliny 

betonowej lub do szacowania trwałości elementu 

żelbetowego. 

 
Tab.4 Zestawienie modeli karbonatyzacji wraz ze współczynnikiem 

korelacji – (badania własne) 

 

 
 

4. MODEL OGÓLNY KARBONATYZACJI h=f(w/c; 
p/c; 1/(sqrt(t)) UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIENNE 
MATERIAŁOWE I CZAS EKSPOZYCJI 
 

Opracowanie modeli pomocniczych (rozdział 1 i 2) o 

dobrym dopasowaniu do wyników badań wskazują, że 

możliwe jest opracowanie ogólnego modelu karbonatyzacji 

betonu z popiołem lotnym wapiennym, uwzględniającego 

zarówno zmienne materiałowe (w/c i p/c) jak i czas 

karbonatyzacji w określonych warunkach ekspozycji, w  

następującej postaci: 

 

h(w/c;p/c;t)=a+b1*(w/c)+b2*(p/c)+b3/sqrt(t)       (7) 

 

gdzie: 

h – głębokość karbonatyzacji 

a, b1, b2, b3 – współczynniki materiałowo – technologiczne  

t – czas ekspozycji 

 

Wszystkie badania prowadzono w odniesieniu do 

próbek dojrzewających do 28 dni w wodzie, wobec czego  w 

modelu nie uwzględniano  czasu początkowej pielęgnacji. 

Uwzględniając wszystkie wartości wyników badań 
karbonatyzacji betonów w czasie do 90 dni ekspozycji 

wyznaczono z użyciem programu Statistica  szczegółową 
postać modelu: 

 

h(w/c;p/c;t)=1,069+25,28*(w/c)-3,53*(p/c)-41,066/sqrt(t)(8) 

 

Wyznaczony współczynniki korelacji modelu wynosi 

R=0,85. Mówi to o dobrym dopasowaniu przyjętego modelu 

funkcji do wyników badań laboratoryjnych uzyskanych w 

warunkach przyspieszonej karbonatyzacji w 4% CO2. 

Modele szczegółowe wyznaczane w opisany sposób mogą 
mieć zastosowanie jedynie do betonów o takim zakresie 

stałych i zmiennych charakterystyk materiałowo – 

technologicznych jak przyjęte w badaniach będących 

podstawą wyznaczania modeli.  

Wielkości obliczeniowe z modelu ogólnego w czasie 

nieskończonym są zawsze większe od wyników badania i 

wielkości wyznaczonych z modelu ogólnego w czasie 

skończonym t=30 lat (tab.5). Oznacza to, że użycie w 

prognozowaniu lub projektowaniu trwałości wartości 

obliczeniowych z modelu ogólnego w czasie nieskończonym 

może być obarczone błędem w stronę bezpieczną, tzn. 

prawdopodobnie zawyża prognozowaną głębokość 
karbonatyzacji w stosunku do wartości rzeczywistych. 

 
Tab. 5. Zestawienie wartości obliczeniowych wg. modelu ogólnego 

z rzeczywistymi wartościami średnimi postępu karbonatyzacji. 

Głębokości karbonatyzacji podane są w milimetrach 

 

 
 

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Przedstawione wyniki badań i ich statystyczna analiza 

dowiodły, że przebieg karbonatyzacji betonu z popiołem 

wapiennym można opisać modelem hiperbolicznym (proces 

nieskończony w czasie ale o ograniczonym zasięgu w 

betonie). Zaprezentowano ogólny sposób wyznaczania 
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takich modeli i opracowano przykłady modeli 

szczegółowych dla rodziny betonów scharakteryzowanej 

stałym doborem składników oraz czynników 

technologicznych i szerokim zakresem zmienności dwóch 

podstawowych zmiennych materiałowych, tj. współczynnika 

woda/cement i współczynnika popiół/cementu.  

Przedstawiona koncepcja modelu hiperbolicznego i 

sposobu jego opracowywana dla rodziny betonów może być 
przydatna zarówno w projektowaniu grubości otuliny 

zbrojenia w konstrukcjach narażonych na karbonatyzację jak 

i w prognozowaniu trwałości elementów eksploatowanych w 

takich warunkach. 
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MODEL OF CARBONATION OF CONCRETE WITH LIMESTONE FLY ASH  
 

The aim of the research presented in the article was to develop a model of carbonation of concrete with limestone fly ash, 

consistent with the concept of treating carbonation as a process of infinite time but limited in concrete space. The results of 

their own laboratory tests of the concrete family with constant selection of components and their variable proportions were 

presented. Statistical analysis of the obtained results allowed to develop the expected mathematical model of carbonation and 

to show statistically its adequacy to the research results. 

 

Keywords: Carbonation model, carbonation of concrete with limestone fly ash, durability. 
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Streszczenie: Udary napięciowe pełne i ucięte są stosowane 

podczas wykonywania prób wytrzymałości elektrycznej wysoko-

napięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych.  

Ze względu na swoje parametry czasowo-częstotliwościowe mogą 

one być również używane podczas badań diagnostycznych 

bazujących na analizie charakterystyk częstotliwościowych 

uzwojeń transformatorów energetycznych. W artykule przedsta-

wiono wyniki rejestracji udarów napięciowych piorunowych – 

pełnych i uciętych, wytwarzanych w warunkach laboratoryjnych. 

Dla potrzeb ich rejestracji zastosowano komputerowy system 

pomiarowy o bardzo dużej częstotliwości próbkowania oraz 

wysokiej rozdzielczości bitowej. Na podstawie wyników rejestracji, 

przy zastosowaniu specjalizowanego oprogramowania oraz 

procedur przetwarzania danych, implementowanych w środowisku 

programowania i analizy danych MATLAB, wyznaczono wybrane 

parametry czasowe i częstotliwościowe poszczególnych udarów 

oraz wykonano analizę porównawcza, w aspekcie ich zastosowania 

dla potrzeb badań szerokopasmowych.  

 
Słowa kluczowe: napięcia udarowe, udary pełne i ucięte, 

uzwojenia transformatorowe, analiza czasowa i częstotliwościowa. 

 

1.  WPROWADZENIE 
 

Układy izolacyjne urządzeń elektrycznych wysokiego 

napięcia muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne 

dotyczące ich wytrzymałości elektrycznej. Podczas ich 

eksploatacji podlegają one działaniu narażeń napięciowych 

wytwarzanych przez [1, 2]: 

1) napięcia przemienne AC (Alternating Current); 

2) napięcia udarowe piorunowe LI (Lightning Impulse); 

3) napięcia udarowe łączeniowe SI (Switching Impulse).   

Z tego powodu zachodzi konieczność wykonywania prób 

i badań konstrukcyjnych oraz odbiorczych urządzeń tech-

nicznych, które mogą podlegać działaniu takich narażeń. 

Ich celem jest weryfikacja poprawności konstrukcji danego 

typu urządzenia lub konkretnego wyrobu poprzez spraw-

dzenie wytrzymałości elektrycznej układu izolacyjnego 

napięciami probierczymi o określonych kształtach i warto-

ściach. Napięcia te powinny być właściwie dobrane, dla 

zachowania wymogów dotyczących koordynacji izolacji, 

zgodnie z odpowiednimi normami [3]. Dla zapewnienia 

możliwości porównania wyników prób wykonywanych 

w różnych laboratoriach, w normach międzynarodowych 

i krajowych definiowane są znormalizowane (standardowe) 

kształty i parametry napięć probierczych oraz sposoby ich 

określania w procedurach pomiarowych. Międzynarodowo 

uznanymi normami podstawowymi w zakresie pomiarów 

wysokonapięciowych jest zestaw norm IEC-60060 [4-6].  

W sytuacjach, w których stosowane są normy amerykańskie 

podstawową normą w dziedzinie pomiarów i techniki 

wysokonapięciowej jest norma IEEE Std. 4 [7]. W zakresie 

rejestracji i wyznaczania parametrów napięć udarowych 

należy brać pod uwagę zalecenia dwóch arkuszy normy IEC-

61083 [8, 9], które określają wymagania dotyczące zarówno 

właściwości i parametrów aparatury rejestrującej udary, jak 

również specjalizowanego oprogramowania, analizującego 

dane pomiarowe dla określenia wartości parametrów 

charakterystycznych zarejestrowanych przebiegów udaro-

wych. Normą amerykańską określającą wymagania dla 

cyfrowych rejestratorów napięć udarowych jest norma IEEE 

Std. 1122 [10].  

W badaniach diagnostycznych off-line służących okre-

śleniu stanu uzwojeń transformatorów energetycznych 

z zastosowaniem szerokopasmowej funkcji przejścia TF 

(Transfer Function) stosuje się obecnie metody bazujące na 

pomiarach w dziedzinie częstotliwości, z sekwencyjnym, 

wielopunktowym skanowaniem zakresu ich analizowanych 

częstotliwości SFRA (Sweep Frequency Response Analysis) 

lub w dziedzinie czasu, z zastosowaniem niskonapięcio-

wego pobudzenia impulsowego o szerokim widmie LVI 

(Low Voltage Impulse) [11-14]. W tym drugim przypadku 

szerokopasmowa funkcja przejścia jest wyznaczana na 

podstawie rejestrowanych cyfrowo przebiegów napięć 

i prądów, przy zastosowaniu dyskretnego przekształcenia 

Fouriera. W większości przypadków, górna częstotliwość 

graniczna stosowana w tego typu badaniach nie przekracza 

wartości 2 MHz [15]. Równolegle, od wielu już lat prowa-

dzone są prace zmierzające do praktycznego zastosowania 

metody TF w badaniach diagnostycznych uzwojeń transfor-

matorów prowadzonych w warunkach pracy transformatora, 

tzn. on-line. Jest to spowodowane rosnącymi wymaganiami 

odnośnie zapewnienia ciągłej, niezawodnej pracy tych 

urządzeń oraz nowymi możliwościami realizacji zdalnej 

kontroli, zgodnie z koncepcją sieci inteligentnych Smart 

Grids. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem tego problemu 

wydaje się zastosowanie w tym celu metody bazującej na 

analizie przebiegów czasowych napięć i prądów rejestro-

wanych w stanach przejściowych, podczas naturalnie 

występujących w sieciach elektroenergetycznych przewo-

dzonych zaburzeń impulsowych, związanych z pojawia-

jącymi się przepięciami szybkozmiennymi [16-18]. Propo-

nowane są również rozwiązania realizujące w warunkach on-

line wstrzykiwanie impulsów napięciowych lub sygnałów 

metody SFRA z zewnętrznego generatora, np. poprzez 

pojemność przepustu transformatora [19, 20].  
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W artykule opisano badania eksperymentalne, przepro-

wadzone w stanowisku probierczym wyposażonym w gene-

rator napięć udarowych wytwarzający przebiegi udarowe  

o wartości maksymalnej napięcia do 400 kV, zainstalowany  

w Laboratorium Nowych Technologii w Elektroenergetyce 

(LNTE), współużytkowanym przez Katedrę Elektrotechniki 

i Elektroenergetyki AGH oraz Centrum Badawcze ABB 

w Krakowie. Badania te miały na celu usystematyzowane 

określenie parametrów szerokopasmowych widm udarów 

napięciowych piorunowych – pełnych i uciętych, ze względu 

na ich zastosowanie w badaniach diagnostycznych funkcji 

przejścia uzwojeń transformatorów.  

Przedstawiono wybrane wyniki rejestracji numerycz-

nych przebiegów napięciowych z serii prób udarowych oraz 

wykonane na ich podstawie analizy częstotliwościowe 

z zastosowaniem dyskretnej transformaty Fouriera, imple-

mentowanej w środowisku numerycznego przetwarzania 

i analizy danych MATLAB.  

 
2.  PODSTAWOWE PARAMETRY UDARÓW 

NAPIĘCIOWYCH 
 

Kształt udaru piorunowego pełnego (rys. 1) może być 

opisany matematycznie krzywą dwuwykładniczą:  

( )tt
eeAtu

⋅β−⋅α− −⋅= 0)(    (1) 

gdzie: A0 – wartość referencyjna; α, β – stałe tłumienia, przy 

czym dla udaru piorunowego znormalizowanego, to znaczy 

1,2 µs / 50 µs [4] parametry te wynoszą [21]: 

A0 =1,037264 j.u.; 

α = 14659 s
-1

 (stała czasowa τ2=1/α ≅ 68,22 µs); 

β =2468000 s
-1

 (stała czasowa τ1= 1/β ≅ 0,405 µs). 

Widmo tego udaru wyrażone jest wzorem [22]: 
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z czego wynika, że charakteryzuje się on niską wartością 

częstotliwości granicznej, wynoszącą ok. 4 kHz.  

Udary ucięte (rys. 2) stanowią tylko część udaru 

pełnego, a dodatkowo są one zniekształcane na skutek dyna-

micznych stanów przejściowych, związanych z procesem 

ucięcia. Może to skutkować pojawieniem się oscylacji, nie-

kiedy znacznych, bezpośrednio po ucięciu. Widmo takiego 

udaru jest zwykle wielokrotnie szersze od widma udaru peł-

nego i nie można opisać go w sposób analityczny, a jedynie 

wyznaczyć poprzez numeryczną analizę fourierowską. 

Dla wszystkich analizowanych dla potrzeb opisanych 

badań udarów napięciowych wyznaczono ich parametry, 

zgodnie z zasadami określonymi w normie [4] oraz z zacho-

waniem wymogów norm [5, 6]. 
 

 
 

Rys. 1. Znormalizowany udar piorunowy 1,2/50 – kształt i definicje 

czasów T1 (czas czoła udaru) i T2 (czas do półszczytu) 

 
Rys. 2. Udary napięciowe ucięte: a) udar ucięty na czole (udar 

skośny), b) udar ucięty na grzbiecie (T1 - czas czoła, Tc - czas do 

ucięcia udaru) 
 
3.  WYTWARZANIE I REJESTRACJA NAPIĘĆ 

UDAROWYCH PIORUNOWYCH PODCZAS 
EKSPERYMENTÓW LABORATORYJNYCH 

 

Przebiegi napięciowe udarowe, stanowią pewną 

charakterystyczną grupę napięć probierczych (sygnałów 

testowych) stosowanych w badaniach układów izolacyjnych 

urządzeń elektrycznych. Celem ich wytworzenia jest 

uzyskanie w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych 

krótkotrwałych, impulsowych przebiegów napięciowych 

o określonym kształcie, wartości maksymalnej i bieguno-

wości. Norma przedmiotowa [4] dopuszcza przy tym 

równoczesną obecność składowych przejściowych o charak-

terze oscylacyjnym lub aperiodycznym, przy określonym ich 

dopuszczalnym poziomie. Dla uzyskania wymaganych 

podczas prób wartości napięć probierczych, stosowane są 

generatory wielostopniowe, oparte na topologii generatora 

Marxa [1, 2]. Zdjęcie na rysunku 3 przedstawia widok 

ogólny oraz konfigurację układową poszczególnych 

elementów składowych stanowiska badawczego generatora 

Haefely SGSA 400 kV / 20 kJ, stosowanego podczas wyko-

nanych badań. Głównym elementem tego zestawu jest 4-

stopniowy generator napięć udarowych. Zastosowane w jego 

konstrukcji rozwiązania pozwalają na minimalizację 

indukcyjności własnej generatora, co znacząco ogranicza 

powstawanie niepożądanych oscylacji napięcia podczas 

wytwarzania udarów uciętych.  

System sterowania generatora umożliwia programo-

wanie wartości maksymalnej napięcia Um znormalizowa-

nego udaru pełnego 1,2/50 oraz czasu do ucięcia TC. Ten 

drugi parametr jest kontrolowany za pomocą sterowanego  

z dużą dokładnością zewnętrznego, 3-elektrodowego iskier-

nika ucinającego z dodatkowym obwodem inicjującym 

rozwój wyładowania pomiędzy kulami iskiernika. 

Stanowiący element wyposażenia stanowiska badaw-

czego system rejestracji napięć udarowych firmy Haefely 

jest wyposażony we wzorcowany dzielnik szerokopasmowy 

oraz układ akwizycji przebiegów z 12-bitowym przetwor-

nikiem analogowo-cyfrowym pracującym z maksymalną 

częstotliwością próbkowania wynoszącą 120 MHz. 

Elementy stanowiska generatora napięć udarowych  

(rys. 3) są umieszczone w elektromagnetycznie ekranowanej 

wielkogabarytowej komorze pomiarowej (klatce Faraday’a), 

wyposażonej w dedykowany, niezależny od instalacji 

uziemieniowej pozostałej części budynku uziom pionowy, 

pogrążony w gruncie na głębokość 28 m, izolowany od 

gruntu w górnej jego części. Ponieważ system uziomowy na 

terenie campusu AGH stanowi uziom rozległy, dlatego dla 

uziomu komory wyznaczono zarówno rezystancję statyczną 

(0,44 Ω), jak i udarową (18 Ω dla udaru o T1 = 1 µs). 

Urządzenia pracujące w komorze są zasilone poprzez 3-

fazowy transformator separujący połączony linią kablową 

bezpośrednio z transformatorem dystrybucyjnym SN/nn.  
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Rys. 3. Stanowisko generatora napięć udarowych Haefely SGSA 

400 kV/20 kJ w ekranowanej klatce Faraday’a: 1) układ ładowania; 

2) 4-stopniowy generator Marx’a; 3) sterowany iskiernik kulowy 

ucinający udary, 4) szerokopasmowy dzielnik napięcia 

 
4.  WYNIKI REJESTRACJI UDARÓW ORAZ 
ANALIZ CZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH 
 

W procedurze pomiarowej realizowanej podczas opisa-

nych badań wygenerowano serię udarów napięciowych 

piorunowych o zaplanowanych parametrach. Pozwoliło to na 

rejestrację ok. 50 udarów uciętych o różnych czasach do 

ucięcia TC, programowanych w szerokim zakresie, od 

krótkich udarów uciętych na czole, do długich udarów 

uciętych na grzbiecie. Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono 

przebiegi czasowe wybranych 14 udarów (Tabela 1) – na 

liniowej i logarytmicznej podstawie czasu. Dla wszystkich 

rejestrowanych udarów zastosowano bufor danych o stałej 

długości. Po rejestracjach, dane pomiarowe zostały użyte do 

numerycznego wyznaczenia widm częstotliwościowych 

udarów w programie MATLAB. Na rysunku 6 przed-

stawiono znormalizowane względem składowej stałej widma 

przebiegów napięć udarowych z rysunków 4 i 5. 
 

Tabela 1. Zestawienie czasów TC dla udarów z rysunków 4 do 6 

Nr 

udaru 
1 2 3 4 5 6 7 

Czas  

TC [µs] 

udar 

pełny 
36 28 23 17 12 6,9 

Nr 

udaru 
8 9 10 11 12 13 14 

Czas  

TC [µs] 
4,8 3,1 2,2 1,5 0,9 0,6 0,4 

 

 

Rys. 4. Znormalizowane napięciowo udary piorunowe: pełny 

1,2/50 (1) i ucięte (2 do 14), zarejestrowane podczas badań – przed-

stawione na liniowej podstawie czasu 
 

 
Rys. 5. Znormalizowane napięciowo udary piorunowe: pełny 

1,2/50 (1) i ucięte (2 do 14), zarejestrowane podczas badań – przed-

stawione na logarytmicznej podstawie czasu 

 

 
 

Rys. 6. Rezultat analiz widma rejestrowanych udarów piorunowych 

 

Analiza wyznaczonych widm przebiegów udarowych 

wskazuje na to, że ich częstotliwości graniczne zmieniają się 

w zakresie od ok. 5 kHz dla analizowanego udaru pioru-

nowego pełnego, do ok. 1 MHz dla udaru uciętego z czasem 

do ucięcia TC wynoszącym ok. 0,4 µs. Daje to podstawę dla 

określenia wymagań dotyczących parametrów czasowych 

przebiegów impulsowych, które mogą być użyteczne pod-

czas badań diagnostycznych on-line uzwojeń transfor-

matorów energetycznych. 

2 

1 

3 

4 
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5. PODSUMOWANIE 
 

Efektywna i wiarygodna diagnostyka urządzeń elektro-

energetycznych jest jednym z głównych elementów zapew-

nienia ich niezawodnej pracy. Z tego względu dąży się do 

uzyskania możliwości gromadzenia danych diagnostycznych 

podczas pracy urządzeń – on-line. Dla zastosowania metody 

TF w badaniach tego typu konieczne jest pobudzenie 

uzwojeń transformatorów sygnałami szerokopasmowymi, 

o częstotliwościach granicznych wystarczających dla analizy 

diagnostycznej charakterystyk funkcji przejścia. Obecnie 

dostępne na rynku komercyjne przyrządy do analizy TF 

z zastosowaniem metody SFRA posiadają górną często-

tliwość graniczną od 1 MHz do 2 MHz [18]. Aby zakres 

częstotliwości analizowanych podczas pomiarów on-line, 

bazujących na pojawiających się w sieciach zaburzeniach 

impulsowych, był adekwatny do tych wartości zaburzenia te 

winny posiadać parametry odpowiadające udarom uciętym  

z czasami do ucięcia TC poniżej 0,4 µs. W przypadku dłuż-

szych czasów składowe powyżej 1 MHz będą znajdowały 

się na opadającej części charakterystyki częstotliwościowej. 

Nie eliminuje to całkowicie możliwości ich analizowania, 

jednak prowadzi do zwiększenia niepewności pomiarowej 

i konieczności stosowania przetworników A/C o większej 

rozdzielczości bitowej. Zbliżone wartości amplitud poszcze-

gólnych składowych widma w zakresie do 2 MHz wystąpią 

dopiero dla impulsów o czasach TC wynoszących ok. 0,2 µs.  
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NUMERICAL ANALYSIS OF THE TIME AND THE FREQUENCY PARAMETERS 
OF FULL AND CHOPPED LIGHTNING IMPULSES 

 

Full and chopped lightning voltage impulses are used to perform withstand voltage tests of HV electrical insulating 

systems. Due to their time-frequency parameters, they can also be used during diagnostic tests based on the analysis of 

frequency characteristics of power transformer windings. The article presents the results of acquisition of full and chopped 

lightning impulses, generated in laboratory conditions. For their registration, a computerized measurement system with very 

high sampling frequency and high bit resolution was used. With the application of specialized software and data processing 

procedures implemented in the MATLAB programming and data analysis environment, the selected time and frequency 

parameters of the individual impulses were determined, and comparative analysis was made in the aspect of their application 

for wideband research purposes. 
 

Keywords: full and chopped lightning impulses, transformer windings, time and frequency analysis. 



 

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 57 

XXVII Seminarium 

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2017 

Oddział Gdański PTETiS 

 

 

 

WYŁADOWANIA NIEZUPEŁNE W WYBRANYCH UKŁADACH MODELOWYCH  
ORAZ ANALIZA NUMERYCZNA WARUNKÓW POLOWYCH ICH POWSTAWANIA 

 

 

Paweł ZYDROŃ, Józef ROEHRICH, Paweł MIKRUT, Michał BONK 

 

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Wydział EAIiIB, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki 

tel.: +12 6174416, +12 6172835  e-mail: pzydron@agh.edu.pl, roehrich@agh.edu.pl, bonkm@agh.edu.pl  

                        

Streszczenie: Wyładowania niezupełne (wnz) powstające  

w układach izolacyjnych urządzeń wysokonapięciowych mogą 

przybierać różne formy, zależne od właściwości fizykochemicz-

nych zastosowanych materiałów dielektrycznych, wzajemnej 

konfiguracji geometrycznej izolacji i układu elektrod oraz rodzaju  

i geometrii defektu. W artykule przedstawiono wyniki rejestracji  

i analiz zbiorów impulsów wyładowań niezupełnych powstających 

w trzech różnych, modelowych układach izolacyjnych (wyłado-

wania ulotowe, wyładowania w zamkniętej inkluzji gazowej 

zlokalizowanej wewnątrz układu izolacyjnego oraz wyładowania 

powierzchniowe, powstające w obecności punktu potrójnego metal-

gaz-dielektryk). Analiza wyładowań dotyczyła specyficznych cech 

ich obrazów fazowo-rozdzielczych D(ϕ, q, n). Biorąc pod uwagę 

fakt, że pole elektryczne jest podstawową przyczyną powstawania 

wyładowań niezupełnych w wysokonapięciowych układach izola-

cyjnych zaprezentowano różnice w rozkładach natężenia pola 

elektrycznego w badanych układach modelowych.  

 

Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, modelowe układy 

izolacyjne, pole elektryczne, obrazy fazowo-rozdzielcze wnz. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Układy izolacyjne urządzeń elektroenergetycznych są 

w czasie eksploatacji narażone na wpływ różnego typu 

oddziaływań (elektrycznych, cieplnych, mechanicznych, 

itd.), które w efekcie mogą prowadzić do pogorszenia lub 

nawet całkowitego zaniku ich właściwości izolacyjnych [1]. 

Uzyskanie długoletniej, bezawaryjnej pracy tych układów 

stanowi jeden z podstawowych problemów technicznych 

współczesnej elektroenergetyki, decydujących o jakości 

dostaw energii elektrycznej oraz niezawodności pracy 

poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego. 

Aspekt ten ma duże znaczenie praktyczne, zarówno 

z przyczyn technicznych i ekonomicznych, jak również ze 

względu na potrzebę zapewnienia właściwych warunków 

eksploatacji poszczególnych urządzeń (z uwzględnieniem 

specyfiki ich konstrukcji oraz właściwości zastosowanych 

materiałów). Podstawowym narażeniem układów elektro-

izolacyjnych jest pole elektryczne, zaś jednym z efektów 

jego działania, jest występowanie wyładowań niezupełnych. 

Zgodnie z definicją, przyjętą w normie międzynarodowej 

IEC 60270 [2] są to wyładowania elektryczne ograniczone 

jedynie do części objętości lub powierzchni układu izola-

cyjnego, przyległe do jednej z elektrod lub nie, które 

w sposób bezpośredni nie powodują powstania zwarcia 

międzyelektrodowego. Efektem działania wyładowań niezu-

pełnych mogą być postępujące, trwałe zmiany struktury 

i właściwości układu izolacyjnego, które w dłuższym okresie 

czasu mogą spowodować jego uszkodzenie. 

Jednym z podstawowych celów diagnostyki wysoko-

napięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektro-

energetycznych jest wykrycie i rozpoznanie występujących 

w nich defektów, w tym również takich, których obecność 

ujawnia występowanie wyładowań niezupełnych. W tym 

celu stosuje się zarówno znormalizowane, jak i nieznor-

malizowane metody pomiarowe – elektryczne i nie-

elektryczne [1-5]. 

Wyładowania niezupełne mogą przybierać różne 

formy, zależne przede wszystkim od: 

– właściwości fizykochemicznych materiałów zasto-

sowanych w konstrukcji układu izolacyjnego; 

–  kształtu i wzajemnej konfiguracji geometrycznej 

układu izolacyjnego i elektrod, wpływających na 

rozkład pola elektrycznego w układzie izolacyjnym; 

–  rodzaju, geometrii i położenia defektu, stanowiącego 

źródło wyładowań; 

–  rodzaju i wartości doprowadzonego napięcia. 

Do podstawowych form wyładowań niezupełnych ob-

serwowanych podczas pomiarów diagnostycznych wykony-

wanych na urządzeniach elektroenergetycznych zaliczyć 

można: 

– Wyładowania ulotowe, powstające w powietrzu, 

w miejscach, w których przekroczona zostaje wartość 

krytyczna natężenia pola elektrycznego, co prowadzi 

do zainicjowania procesów jonizacyjnych i rozwoju 

lawin elektronowych [6, 7]. Są one charakterystyczne 

dla urządzeń stacji i linii napowietrznych wysokich 

i najwyższych napięć. Bardzo często wyładowania 

ulotowe są podczas pomiarów traktowane jako dodat-

kowe, synchroniczne względem napięcia probier-

czego (lub roboczego) zakłócenie, utrudniające 

wykonywanie właściwych badań izolacji urządzeń. 

– Wyładowania powierzchniowe, powstające najczę-

ściej na powierzchni dielektryka stałego, inicjowane 

przy elektrodzie będącej elementem punktu 

potrójnego metal-gaz-dielektryk [8, 9]. Ich cechą 

charakterystyczną jest to, że powstają na powierzchni 

materiału izolacyjnego, w obecności składowych: 

normalnej i stycznej pola elektrycznego. Stan taki 

występuje np. na powierzchni izolatorów przepu-

stowych oraz izolacji maszyn elektrycznych 

wirujących, w obszarach części czołowych uzwojeń 

stojanów. 
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– Wyładowania wewnętrzne, powstające w zamknię-

tych inkluzjach gazowych o różnej geometrii, 

zlokalizowanych w izolacji stałej lub ciekłej (np. 

pęcherze gazowe, pęknięcia i rozwarstwienia izolacji 

stałej, itp.). Efektem ich działania może być rozwój 

drzewienia elektrycznego w izolacji stałej oraz 

innych długotrwałych procesów starzeniowych, 

prowadzących w efekcie do przebicia izolacji [5].  

Ze względu na podstawową rolę wartości pola 

elektrycznego w mechanizmie powstawania wnz 

istotne znaczenie mają rozmiar i położenie defektu 

stanowiącego ich źródło. Dla przykładu, na rysunku 1 

przedstawiono wyznaczone w programie FEMM 

rozkłady natężenia pola elektrycznego wzdłuż pro-

mienia modelowego kabla energetycznego o kon-

strukcji koncentrycznej (kabel o polu elektrycznym 

promieniowym) przy obecności inkluzji gazowej 

w pobliżu żyły (rys. 1a) lub ekranu kabla (rys. 1b). 
 

 

 
 

Rys. 1. Wartości natężenia pola elektrycznego wzdłuż promienia r 

kabla o konstrukcji koncentrycznej (kabel o polu elektrycznym 

promieniowym) przy obecności w izolacji inkluzji gazowej:  

a) w pobliżu żyły kabla, b) w pobliżu ekranu kabla 

 

W artykule przedstawiono wyniki rejestracji i analiz 

zbiorów impulsów wyładowań niezupełnych powstających 

w wcześniej wymienionych modelowych układach izola-

cyjnych, odwzorowujących warunki dla powstawania: 

wyładowań ulotowych w powietrzu, wyładowań powierz-

chniowych, powstających w obecności punktu potrójnego 

metal-gaz-dielektryk oraz wyładowań w zamkniętej inkluzji 

gazowej wewnątrz izolacji stałej. Analiza wyładowań doty-

czyła specyficznych cech ich obrazów fazowo-rozdzielczych 

D(ϕ, q, n). Różnice w obrazach fazowo-rozdzielczych 

wynikają z odmiennych warunków ich powstawania, co  

w metodach diagnostycznych może być stosowane dla 

rozpoznawania rodzajów defektów układów izolacyjnych. 

2.  REJESTRACJA WNZ METODĄ OBRAZÓW  
      FAZOWO-ROZDZIELCZYCH 

 

Wyładowania niezupełne cechuje stochastyczny chara-

kter procesów fizykalnych prowadzących do ich powsta-

wania [5]. W technicznych układach izolacyjnych urządzeń 

napięcia przemiennego czynnikiem wprowadzającym pewne 

ich uporządkowanie jest sinusoidalnie zmienne, okresowe 

napięcie robocze. Rejestrowane cyfrowo impulsy wnz, pow-

stające pod jego wpływem, posiadają pewne specyficzne 

cechy, charakterystyczne dla poszczególnych form wyłado-

wań. Mogą one być analizowane np. z zastosowaniem 

metody obrazów fazowo-rozdzielczych, umożliwiających 

analizę struktur zbiorów impulsów wyładowań w okresie 

napięcia probierczego.  

Pojedynczy impuls wyładowania jest charakteryzo-

wany przez dwie mierzone wielkości pierwotne: fazę ϕ 

wystąpienia wyładowania w okresie napięcia (współrzędna 

x) oraz jego ładunek pozorny q (współrzędna y), określany 

poprzez pomiar proporcjonalnej do niego wartości 

szczytowej impulsu napięciowego, obserwowanego na impe-

dancji pomiarowej mającej charakter filtru pasmowego [5]. 

Rejestracja impulsu rozpoczyna się po przekroczeniu 

dodatniego lub ujemnego progu dyskryminacji LLD (Low 

Level Discrimination) (rys. 2), przy czym + LLD = – LLD . 
Wartość LLD determinuje najmniejszą wartość ładunku 

pozornego rejestrowanych wyładowań oraz określa 

szczytową wartość towarzyszących im szumów, które mogą 

być eliminowane. Wartość szczytowa impulsu (PEAK), 

podlega kwantyzacji, zależnej do rozdzielczości bitowej 

zastosowanego przetwornika A/C, przy czym najwyższa 

rejestrowana wartość szczytowa nie może być większa od 

wartości ULD (Upper Level Discrimination), w większości 

przypadków odpowiadającej pełnemu zakresowi przetwa-

rzania ± FS (Full Scale) tego przetwornika, dla napięć 

dodatnich lub ujemnych. Ze względu na charakter sygnału 

napięciowego występującego na impedancji pomiarowej, po 

detekcji wartości szczytowej stosuje się tzw. „czas martwy”, 

zapobiegający ponownym rejestracjom wierzchołków oscy-

lacji tego samego impulsu [5]. Kwantowaniu podlega 

również faza wystąpienia impulsu wyładowania. 
 

 
 

Rys. 2. Rejestracja pojedynczego impulsu wyładowań niezupełnych 

– główne parametry określające warunki akwizycji impulsu 

 

Typowy obraz fazowo-rozdzielczy wyładowań, two-

rzony zgodnie z algorytmem akumulacji kolejnych impul-

sów, przedstawionym na rysunku 3, reprezentuje rozkład 

liczności n impulsów zapisanych w komórkach pamięci 

M(i,  j), odpowiadających obszarom płaszczyzny faza-

ładunek o określonych współrzędnych (ϕ, q). W pomiarach 

opisanych w artykule stosowano system rejestracji wyła-

dowań z pamięcią obrazu o rozmiarze 256x256 komórek. 
 

a) 

b) 
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Rys. 3. Ilustracja metody rejestracji obrazów fazowo-rozdzielczych 

wyładowań niezupełnych 

 

Dla potrzeb analiz przedstawionych w artykule wyko-

nano rejestracje wyładowań niezupełnych powstających 

w trzech układach modelowych, stosując system rejestracji 

ICM System firmy Power Diagnostix (rys. 4). Uzyskane dane 

pomiarowe przetwarzano w środowisku programu Matlab, 

przy użyciu własnych procedur numerycznych. 
 

 
 

Rys. 4. Struktura stanowiska pomiarowego: R1/R2 – dzielnik napię-

cia, Cx – pojemność obiektu, Ck – kondensator sprzęgający,  

Zm – impedancja pomiarowa, SCU – blok kondycjonowania sygna-

łów, PD – przedwzmacniacz toru impulsów wnz, SYNC – przed-

wzmacniacz toru napięcia 

 
3. OBIEKTY, PROGRAM I WYNIKI BADAŃ  

 

W eksperymentach laboratoryjnych zastosowano trzy 

rodzaje źródeł wyładowań (modelowanych w programie 

FEMM) dla odtworzenia warunków powstawania: 

– Wyładowań ulotowych w powietrzu (rys. 5), w postaci 

układu elektrod ostrze-płyta uziemiona z wymiennymi 

ostrzami o różnych promieniach krzywizny oraz z re-

gulowaną odległością d od elektrody płaskiej. Na 

rysunku 6 przedstawiono rozkład natężenia pola wokół 

ostrza o promieniu krzywizny 300 µm, zasilanego 

napięciem U = 1 kV, znajdującego się w odległości 

25 mm od płyty uziemionej. 

– Wyładowań powierzchniowych (rys. 7), w postaci 

układu IEC profilowanych na krawędziach elektrod ze 

stali nierdzewnej [10, 11]: zamontowanej na stałe 

i uziemionej elektrody dolnej o średnicy D1 = 75 mm 

oraz elektrody górnej – wymiennej, prętowej (o róż-

nych średnicach D2), zasilanej napięciem probierczym, 

pomiędzy którymi umieszczono płaską próbkę mate-

riału izolacyjnego stałego. Na rysunku 8 przedstawiono 

wyznaczony numerycznie rozkład natężenia pola E 

w pobliżu końca pręta o średnicy D2 = 6 mm, zasila-

nego napięciem U = 1 kV, dla materiału izolacyjnego 

o grubości 1,5 mm i wartości εr = 3,3 (guma EPR).  

– Wyładowań wewnętrznych, występujących w zamknię-

tej, płaskiej inkluzji gazowej o konstrukcji przedsta-

wionej na rysunku 9. Na rysunku 10 przedstawiono 

wyznaczony numerycznie rozkład natężenia pola E 

w płaskiej, okrągłej inkluzji gazowej o średnicy 10 mm 

i grubości ok. 300 µm, znajdującej się pomiędzy 

dwiema płytami szklanymi o grubości 4 mm (wartość 

εr ≈ 6). Wykonane ze stali nierdzewnej, profilowane na 

krawędziach, elektrody modelu mają średnicę 40 mm. 

Dolna elektroda jest uziemiona, a górna zasilana 

napięciem 1 kV. 

Rozkłady natężenia pola elektrycznego E wyznaczone 

dla każdego z trzech opisanych modeli, dla wybranych 

parametrów geometrycznych i materiałowych, ukazują róż-

nice, powodujące powstanie odmiennych warunków dla 

powstawania i rozwoju wyładowań niezupełnych. Układy 

modelowe charakteryzują się zasadniczo odmiennymi 

rozkładami pola elektrycznego w obszarach, w których 

następuje inicjowanie i rozwój wyładowań niezupełnych.  

W warunkach laboratoryjnych, kontrolując wartość napięcia 

probierczego wykonano rejestracje zbiorów impulsów 

wyładowań dla każdego z układów modelowych, przy 

różnych wartościach napięcia. Początek rejestracji wyłado-

wań dla każdego z trzech układów następował po czasie ok. 

120 sekund od ustalenia na układzie napięcia probierczego. 

Każdy pojedynczy pomiar trwał 60 sekund, co oznacza, że 

wykrywane były i akumulowane wyładowania z 3000 

kolejnych okresów napięcia przemiennego.  

 

    
 

Rys. 5. Układ Model C, służący generowaniu wyładowań uloto-

wych w powietrzu, w konfiguracji elektrod ostrze-płaszczyzna, 

wykonanych ze stali nierdzewnej 

 

 
 

Rys. 6. Rozkład natężenia pola E dla ostrza o promieniu r = 300 µm 

zasilanego napięciem U = 1 kV, znajdującego się w odległości 

25 mm od płyty uziemionej (Model C) 
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Rys. 7. Układ Model S, służący modelowaniu wyładowań powierz-

chniowych, w konfiguracji zawierającej dwie elektrody ze stali nie-

rdzewnej o średnicach D1 = 75 mm i D2 = 25 mm (układ elektrod 

znormalizowanych IEC [10, 11]), pomiędzy którymi umieszczony 

został dielektryk stały o grubości a = 1,5 mm (próbka z gumy 

etylenowo-propylenowej EPR) 

 

 
 

Rys. 8. Rozkład natężenia pola E w pobliżu końca pręta o średnicy 

D2 = 6 mm, zasilanego napięciem U = 1 kV, dla materiału izola-

cyjnego o grubości 1,5 mm i wartości εr = 3,3 (Model S) 

 

Analiza rozkładów natężenia pola elektrycznego E, 

przedstawionych na rysunkach 6, 8 i 10, wskazuje na zna-

czące ich różnice, od układu z silnym lokalnym polem o du-

żej niejednorodności (rys. 6), do układu o niewielkiej nie-

jednorodności z wyraźną symetrią rozkładu w obszarze de-

fektu (rys. 10). W modelach C oraz S źródła wyładowań są 

źródłami otwartymi, podczas gdy w modelu I wyładowania 

niezupełne powodują wzrost temperatury i ciśnienia gazu 

zamkniętego w inkluzji gazowej. Ma to istotny wpływ na 

warunki ich powstawania i rozwoju. 

 
 

 
 

Rys. 9. Układ Model I, służący modelowaniu wyładowań niezupeł-

nych w zamkniętych inkluzjach gazowych; konfiguracja zawiera 

dwie elektrody ze stali nierdzewnej o profilowanym kształcie,  

o średnicach D = 40 mm, pomiędzy którymi umieszczono 3-warst-

wowy układ izolacyjny ze sztucznym defektem, płaską inkluzją 

gazową o określonej geometrii 
 

 
 

Rys. 10. Rozkład natężenia pola E w płaskiej, okrągłej inkluzji 

gazowej o średnicy 10 mm i wysokości 300 µm znajdującej się 

pomiędzy dwiema płytami szklanymi o grubości 4 mm, dla napię-

cia pomiędzy elektrodami U = 1 kV (Model I) 

 

Na rysunkach od 11 do 13 przedstawiono przykłady 

obrazów fazowo-rozdzielczych wyładowań niezupełnych 

D(ϕ, q, n) dla trzech różnych form wyładowań, uzyskanych 

podczas ich rejestracji w opisanych układach modelowych. 

Dla każdej z form zaprezentowano obrazy dla napięć 1,0 U0, 

1,5 U0 oraz 2,0 U0 (U0 – napięcie początkowe wyładowań). 

Częstość występowania impulsów wyładowań na określonej 

fazie i o określonym ładunku pozornym jest reprezentowana 

przez liczbę n wyładowań rejestrowanych w czasie 60 s, 

kodowaną na obrazie odcieniami szarości. 
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Rys. 11. Obrazy fazowo-rozdzielcze wyładowań ulotowych reje-

strowanych dla układu modelowego Model C 

 

 
 

Rys. 12. Obrazy fazowo-rozdzielcze wyładowań powierzchnio-

wych rejestrowanych dla układu modelowego Model S (górna 

elektroda o średnicy 6 mm, izolacja: guma EPR o grubości 1,5 mm) 

 
 

Rys. 13. Obrazy fazowo-rozdzielcze wyładowań wewnętrznych 

rejestrowanych dla układu modelowego Model I; inkluzja gazowa 

o średnicy 10 mm i grubości ok. 300 µm 
 
4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Układ Model C charakteryzuje się silnie niejednorod-

nym rozkładem natężenia pola elektrycznego w otoczeniu 

umieszczonej w powietrzu elektrody ostrzowej. W efekcie 

prowadzi to do wyraźnego wydzielenia się strefy jonizacji, 

determinującej zasięg promienia strefy wyładowań uloto-

wych [7]. Na obrazie fazowo-rozdzielczym wyładowań 

D(ϕ, q, n), w ujemnym półokresie napięcia tworzy się 

charakterystyczna grupa reprezentująca wyładowania o zbli-

żonych wartościach ładunku pozornego (impulsy Trichela), 

lokujące się w zakresach fazy, w których napięcie przemien-

ne osiąga wartość maksymalną. Przy wzroście napięcia do 

wartości ok. 2U0 (U0 – napięcie początkowe wyładowań) 

rozpoczyna się podział tej grupy na dwie części (rys. 11), 

a następnie obserwuje się poszerzenie zakresu bezimpulso-

wego i znaczący spadek liczby rejestrowanych wyładowań 

oraz zmniejszenie ich ładunku średniego [5, 12]. 

W modelu S, w pobliżu elektrody prętowej występuje 

rozkład natężenia pola elektrycznego E, który charakteryzuje 

pojawienie się na powierzchni dielektryka dwóch składo-

wych: normalnej Ey i stycznej Ex (rys. 7) Wartości natężenia 

pola E oraz zasięg obszaru, w którym mogą rozwijać się 

wyładowania powierzchniowe są zależne od geometrii elek-

trody oraz wartości napięcia probierczego. Rejestrowane dla 

tego modelu obrazy D(ϕ, q, n) cechuje większa asymetria 

aniżeli dla wyładowań powstających w wewnętrznej inkluzji 

gazowej Modelu I, dla którego ponadto przy napięciu 2U0 

zauważalny jest spadek ładunku pozornego i liczby rejestro-

wanych wyładowań. Efekty zmniejszenia wartości ładunków 

wyładowań lub nawet ich zaniku podczas oddziaływania 

napięcia probierczego były obserwowane w licznych bada-
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niach eksperymentalnych [12-20]. Energetyczne działanie 

wyładowań powoduje wzrost temperatury i ciśnienia gazu 

wewnątrz inkluzji oraz prowadzi do wzrostu konduktyw-

ności jej powierzchni. Są to czynniki powodujące zmniej-

szenie wartości ładunków wyładowań, a nawet prowadzące 

do ich czasowego lub trwałego zaniku. Efekty takie mogą 

być szczególnie widoczne w początkowym okresie czasu, 

tuż po podaniu napięcia probierczego [14, 15, 18]. Czynni-

kiem powodującym zmniejszenie liczby rejestrowanych 

wyładowań może być też efekt aparaturowy związany  

z wartością progu LLD, blokującego rejestrację wyładowań 

o niewielkich ładunkach. W opisanych badaniach, dla zam-

kniętej inkluzji gazowej, wspólne działanie wymienionych 

wyżej czynników może być przyczyną zaobserwowanego 

obniżenia wartości ładunków wyładowań oraz ich liczby. 

Wyniki badań wskazują, że asymetria obrazów fazowo-

rozdzielczych D(ϕ, q, n) jest bezpośrednio związana z asy-

metrią rozkładu natężenia pola elektrycznego w obszarach, 

w których dochodzi do powstawania i rozwoju wnz. Jest ona 

zależna zarówno od geometrii elektrod, jak i od właściwości 

materiałów układu izolacyjnego. W przypadku inkluzji gazo-

wych wpływ na asymetrię obrazów ma zarówno ich kształt, 

jak i położenie, skutkujące np. przyległością inkluzji do 

elementów wykonanych z materiałów przewodzących [21].  
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PARTIAL DISCHARGES IN SELECTED MODEL INSULATING SYSTEMS  
AND NUMERICAL ANALYSIS OF FIELD CONDITIONS FOR THEIR INCEPTION 
 

Partial discharges (PD) occurring in insulation systems of high-voltage equipment can take various forms, depending 

on: the physicochemical properties of used dielectric materials; the geometric configuration of the insulating system and the 

electrode arrangement; and also the type and geometry of the defect. The paper presents the results of registration and 

analysis of partial discharge pulses sets generated in three different models of insulating systems (corona discharges; 

discharge in closed gas inclusions located inside the insulating system, and surface discharge formed in the presence of triple 

point metal-solid dielectric-gas). The analysis of the discharges concerned the specific features of their phase-resolved 

patterns D(ϕ, q, n). The differences in distribution of electric field intensity in the studied insulating systems were also 

presented, due to the fact that this is the primary cause of partial discharges in high-voltage insulating systems. 
 

Keywords: partial discharges, model insulating systems, electric field, PD phase-resolved patterns. 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 57/2017                                                                      171 

 
WYRÓŻNIONE REFERATY W XXVI CYKLU SEMINARYJNYM 
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE’2016 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



172                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 57/2017 

 
 
 
 
 
 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 57/2017                                                                      173 

 
WYRÓŻNIONE REFERATY W XXVI CYKLU SEMINARYJNYM 
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE’2016 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



174                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 57/2017 

 

 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 57/2017                                                                      175 

 

INFORMACJA O XXVIII CYKLU SEMINARYJNYM 
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Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza do udziału w kolejnym 

XXVIII cyklu seminaryjnym 

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE ’2018 

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i sposobów wykorzystania komputerów w nauce i technice. 

Seminarium różni się od typowych konferencji, ponieważ przy jednym spotkaniu wygłaszane są dwa lub trzy referaty. 

Dzięki temu słuchacze przychodzący na dany odczyt są zainteresowani tematyką prezentowaną w referatach, a czasu na 

spokojną dyskusję jest znacznie więcej. 

Komitet naukowy 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – przewodniczący 

dr inż. Lech Hasse, dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. PG, dr inż. Ludwik Referowski,  

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG 

Termin i lokalizacja seminarium 

Seminarium będzie się odbywać we wtorki w okresie od marca do czerwca i od października do grudnia 2018 roku, 

dzięki czemu autorzy referatów mogą zaproponować najbardziej dogodny termin. Referaty będą wygłaszane w kolejne 

wtorki o godzinie 14:15 na terenie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w budynku imienia 

Profesora Kazimierza Kopeckiego, w sali E-27. 

Dokładny harmonogram odczytów będzie ogłoszony w marcu 2018 roku.  

Publikacje materiałów seminaryjnych 

Wygłoszone referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch niezależnych recenzentów i akceptacji Komitetu 

Naukowego zostaną wydane w kolejnym Zeszycie Naukowym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki 

Gdańskiej, ISSN 2353-1290 w grudniu 2018 roku. 

Konkurs na najlepszy referat w ramach cyklu seminaryjnego 
”Zastosowanie Komputerów Nauce i Technice’2018” 

W oparciu o opinię Komitetu Naukowego Seminarium autorom dwóch najlepszych, opublikowanych referatów zostanie 

przyznany dyplom i nagroda pieniężna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2018 roku. 

Zgłoszenie udziału w seminarium 

Streszczenie referatu o objętości pół strony formatu A4 napisane czcionką Times New Roman 10 pkt z pojedynczym 

odstępem między wierszami (około 450 słów) przy zachowaniu 2,5 centymetrowego górnego, dolnego, lewego i prawego 

marginesu winno być przesłane e-mailem do organizatorów do dnia 15 lutego 2018 na następujące dwa adresy: 

lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@pg.edu.pl 

Streszczenie powinno zwierać: 

TYTUŁ REFERATU,  

Imię i NAZWISKO autora (autorów) 

Miejsce pracy, e-mail, Propozycję terminu wygłoszenia referatu. 

Treść streszczenia ……………………………. 

Koszty udziału w seminarium 

Ewentualne koszty przejazdów do Gdańska, noclegu i wyżywienia uczestnicy seminariów pokrywają we własnym 

zakresie. 

Autorzy referatów pokrywają koszty związane z wydaniem materiałów seminaryjnych, które wynoszą za każdy referat: 

dla członków PTETiS    - 150 PLN (opłata ulgowa)  

dla pozostałych osób      - 250 PLN   

W przypadku, gdy objętość referatu przekracza 4 strony, autorzy referatu pokrywają także koszty wydania dodatkowych 

stron w wysokości 100 PLN za każdą dodatkową stronę nieparzystą. Istnieje również możliwość zamieszczenie kolorowych 

rysunków w tekście po wniesieniu dodatkowej  opłaty 120 PLN za stronę z rysunkami. 

Opłaty za udział w seminarium należy wpłacać na konto: 

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gdyni 

Konto Nr 56 2030 0045 1110 0000 0426 3120 
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Terminarz 

do 15.02.2018- nadsyłanie kart zgłoszeniowych oraz streszczeń referatów  

do 20.03.2018- informacje o akceptacji, wraz programem seminarium oraz wzorcem tekstu 

do 30.09.2018 - nadsyłanie tekstu referatu w pliku doc lub docx za pośrednictwem poczty e-mail  

Informacja w Internecie 

Informacje o działalności Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej można 

znaleźć na stronie internetowej: 

https://eia.pg.edu.pl/ptetis 

Informacje o seminarium są dostępne również za pośrednictwem telefonu komórkowego: 

501-678-006 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

lmreferowski@wp.pl  lub  ptetis@pg.edu.pl 
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INFORMATION FOR THE 28th SEMINAR  
APPLICATION OF COMPUTERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY’2018 

 
The Gdańsk Section of Polish Society Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS) invites you to 

participate in the 27
th

 Seminar 

APPLICATION OF COMPUTERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 2018 

The aim of this Seminar is to bring together researchers, engineers and users in order to exchange experiences in using 

computers in the fields of Science and Technology.  

In this particular Seminar at every working meeting, only two or three papers will be presented, this will provide 

greater time for discussion at the end of the presentations. 

Scientific Committee  

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – president 

dr inż. Lech Hasse, dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof, PG, dr inż. Ludwik Referowski,  

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG 

 

The Scientific Committee will be extended to include a number of additional delegates, expert in the field of the 

submitted paper. 

Dates and place of Seminar 

The seminar meeting is to be held between March & June and between October & December 2018 on a Tuesday.  

For this reason the authors can set the most convenient date of their presentation. The oral presentation of the paper will 

take place at the Electrical and Control Engineering Faculty, Building of Prof. Kazimierz Kopecki at 14:15, room E-27, the 

detailed of which will be announced in March 2018 . 

 

Conference Proceedings 

The submitted and evaluated papers, each by two independent reviewers, will be published in the following number of 

periodical journal „The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdańsk University of 

Technology”, ISSN 2353-1290.  

Award for the Best Paper presented in the cycle of Seminars  
”Application of Computers in Science and Technology 2018” 

Based on the judgement of the advisors and members of the Scientific Committee, the author(s) of the ‘Best Paper 

presented in Seminar 2018’ will be awarded a ‘Certificate of Competition’ and given a financial award for their efforts. 

The results of competition will be announced by jury panel at the beginning of 2018. 

Additional Information on the format of the submitted papers 

The paper is to be written in 10-point Times New Roman Regular, single-spaced type, and may be up to 500-1000 

words in length in A4 format with 2,5 cm top, bottom left and right margins.  

The paper should be sent to organiser as doc or docx file. 

  

lmreferowski@wp.pl  oraz  ptetis@pg.edu.pl  

 

 Closing date of submittal: 15
th

 February 2018  

The summary should contain the following: 

TITLE OF PAPER, Name and SURNAME of author(s) 

Organisation, e-mail, Approximate date of presentation 

Paper: 500-1000 words 

Costs of participation in the Seminar 

The participation in the Seminar is free of charge. The only expense to the author(s) will be the cost of publication in 

the following number of periodical journal „The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdansk 

University of Technology” ISSN 2535-1290. For the 4 pages of A4 format paper: 

40 € - for the Members of PTETiS (Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering) 

65 € - for other participants  

If the paper exceeds 4 pages additional cost of 25 € per page will be included. It is possible to print color figures in the 

paper at additional cost 30 € per page The costs of travel to Gdańsk and the cost of lodgings will be covered by the 

participant(s). 
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The payment of fees will be via international bank transfer to: 

BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Gdynia ul. Armii Krajowej 25, PL 81-395 Gdynia, Poland, Swift: PPABPLPK 

Bank Account: PL 56 2030 0045 1110 0000 0426 3120,  

Please ensure that the name of the participant(s) is included. 

Important dates 

February 15
th

, 2018     - participant(s) application with summary of paper  

March 20
th

, 2018         - notification of acceptance with programme of seminar and template of paper for publication  

September 30
th

, 2018  - submission of full papers (electronic copy as doc or docx file)   

Information on the website 

Further information on the Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering can be found on the 

website: 

https://eia.pg.edu.pl/ptetis 

 

Further information regarding the Seminar is also available via the mobile number:   

+48 501-678-006 

or by e-mail: 

lmreferowski@wp.pl   and   ptetis@pg.edu.pl 

 

 

 

 


