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METODY STROJENIA REGULATORÓW TYPU PID Z WYKORZYSTANIEM
TECHNOLOGII SYNTEZY REGULATORÓW OD STANU
Mateusz CZYŻNIEWSKI, Rafał ŁANGOWSKI, Tomasz ZUBOWICZ
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
tel.: 58 348 6329
e-mail: mateusz.czyzniewski@pg.edu.pl, rafal.langowski@pg.edu.pl, tomasz.zubowicz@pg.edu.pl
Streszczenie: Układy sterujące typu PID są jednymi z najbardziej
popularnych regulatorów wykorzystywanych w układach regulacji.
W związku z tym znanych jest szereg metod doboru wartości ich
parametrów (nastaw). Obok różnych metod inżynierskich czy
analitycznych strojenia tego typu regulatorów, dostępne są również
podejścia bazujące na optymalizacji. Wskaźnikiem jakości
znajdującym w nich zastosowanie jest np. całka z kwadratu uchybu.
W artykule przedstawiono alternatywny sposób wyznaczania
nastaw regulatora z rodziny PID bazujący na rozwiązaniu liniowokwadratowego zadania optymalizacji wykorzystującego kryterium
energetyczne.
Uszczegóławiając,
pokazano
możliwość
transformacji optymalnych nastaw regulatora bazującego na
sprzężeniu zwrotnym od stanu obiektu w nastawy regulatora
w klasycznym układzie regulacji. Jako aplikację wykorzystano
nieliniowy matematyczny model dynamiki podwójnego
odwróconego wahadła.
Słowa kluczowe: LQR, PID, strojenie regulatora.

1. WSTĘP
Rozwój teorii sterowania spowodował wypracowanie
szeregu metod doboru wartości parametrów (nastaw)
regulatorów z rodziny PID [1,2]. Począwszy od rozwiązań
eksperymentalnych, poprzez analityczne oraz inżynierskie
(oparte o koncepcje np. Zieglera-Nicholsa) wyznaczanie
wartości parametrów regulatora, po metody bazujące na
rozwiązywaniu
zadań
optymalizacji.
Optymalne
wyznaczanie nastaw może odbywać się przy pomocy
różnych metod. Przykładowo, dla pewnych przypadków
transmitancyjnych modeli obiektów znane są ogólne wzory
wyznaczane na podstawie tożsamości Parsevala. Znanym
wskaźnikiem jakości tego typu jest całka z kwadratu uchybu
regulacji [3]. Alternatywą może być metoda wykorzystująca
optymalne wartości nastaw (wzmocnień) regulatora
bazującego na informacyjnym sprzężeniu zwrotnym od
stanu obiektu. Uszczegóławiając, strojenie regulatora typu
PID opiera się o rozwiązanie liniowo-kwadratowego zadania
optymalizacji.
Wówczas,
na
bazie
odpowiednich
przekształceń otrzymuje się równanie macierzowe
Riccatiego, którego rozwiązanie pozwala na wyznaczenie
wzmocnień optymalnego regulatora liniowo-kwadratowego
(ang. linear quadratic regulator - LQR) bazującego na
sprzężeniu
zwrotnym
od
stanu
[4].
Następnie tak wyznaczone optymalne wartości wzmocnień
transformowane są w nastawy regulatora w klasycznym
układzie regulacji. Tego typu podejście znaleźć można
w szeregu pozycji literaturowych, przede wszystkim
w odniesieniu do danych aplikacji obiektów typu SISO (ang.

single input single output). Przykładowo, w [5] podejście to
zastosowano dla uproszczonych modeli transmitancyjnych
w postaci inercji z opóźnieniem transportowym, a w [6] dla
potrzeb sterowania silnikiem prądu stałego opisanego
modelem liniowym. Metodologia ta znalazła również
zastosowanie w niniejszej pracy. Przy czym, w artykule
przedstawiono ogólne rozważania poparte dowodem,
umożliwiające użycie tej techniki dla pewnej klasy obiektów
typu SIMO (ang. single input multiple output). Natomiast
weryfikację przeprowadzono z użyciem dynamicznego,
nieliniowego, matematycznego modelu podwójnego
odwróconego
wahadła.
Model
ten
oraz
część
zaprezentowanych rozważań można znaleźć w [7].
2. SFORMUŁOWANIE PROBLEMU
W ogólności, ze względu na możliwość pracy
liniowego algorytmu sterowania w punkcie pracy procesu
cechującego się nieliniowościami, koniecznym jest
doprowadzenie nieliniowego modelu systemu do postaci
afinicznej. Postać ta jest aproksymacją pola wektorowego
w pewnym otoczeniu punktu ≜
,
, wzdłuż którego
układają się krzywe całkowe rozpoczynające się
w przyjętym punkcie początkowym. Można wskazać co
najmniej dwa podejścia do budowy modelu afinicznego
[8,9]. Pierwsze oparte o zmienne przyrostowe, polega na
opracowaniu modelu liniowego, wokół punktu
wyrażonego poprzez macierze: stanu
oraz wejść
sterujących
, a następnie przesunięciu wektorów
zmiennych: stanu
i sterujących
o wektory
oraz
, co pozwala na „sztuczne” przesunięcie przestrzeni
stycznej z początku układu współrzędnych do punktu pracy.
Drugie podejście bazuje na rozwiązaniu zdania
optymalizacji kwadratowej. Jeżeli jest punktem zerowym,
to oba ww. podejścia są równoważne. W dalszej części
publikacji rozpatrywane jest podejście oparte o zmienne
przyrostowe. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż w kontekście
stabilizacji obiektu w danym punkcie, którego wartość ze
względu na przyjęcie postaci układu współrzędnych jest
równa zero, do syntezy systemu sterowania rozpatruje się
model liniowego, stacjonarnego, deterministycznego
systemu dynamicznego typu SIMO, dalej oznaczanego przez
.
Ogólny model dynamiki, opisujący mechaniczną naturę
obiektu, może zostać przedstawiony jako nieliniowe pole
wektorowe, w postaci odwzorowania wyrażającego
równania różniczkowe drugiego rzędu [8]:

=−

,

+

,

,

−

(1)

gdzie: ∙ , ∙ – odpowiednio pierwsza i druga pochodna
względem czasu zmiennej ∙ ,
– wektor
przemieszczeń
kątowych,
∙ ,
∙ , ∙
–
w ogólności,
nieliniowe funkcje zależne
odpowiednio od stanu oraz od stanu i wejść.
Ich linearyzacja wokół punktu pracy (równowagi)
≜
, ,
, gdzie
jest wartością przemieszczeń
kątowych w punkcie pracy, a
domyślną zerową wartością
prędkości w punkcie pracy, pozwala na wyznaczenie
liniowego modelu
aproksymującego dynamikę obiektu
w tym punkcie. Wówczas, dla rozważanego systemu,
w każdej chwili, dane są następujące sygnały:
∈ℝ ,
∈ ℝ$ , które oznaczają odpowiednio
∈ ℝ, ! , !" #
wektory: stanu, wejść sterujących oraz wyjść sterowanych
i ich wartości zadanych. Ponadto należy zauważyć, iż
wymiar przestrzeni stanu systemu % jest równy
dwukrotności wymiaru wyjść sterowanych &. Wiedząc, że
dla rozważanej klasy obiektów wektor stanu
jest
zdefiniowany jako:
≜'

() ,

oraz przyjmując warunek początkowy
można opisać jako:
:,

gdzie:

!

=

-

=

.

/

.

1$×/
+0

0

/

(2)
*

=

*,

system

(3)

,

$×
, / ∈ ℝ$×/ – odpowiednio, składowe
/ ∈ ℝ
macierzy stanu
∈ ℝ × i wejść sterujących
∈ ℝ ×/ , 1$×/ – macierz o zerowych elementach,
. ∈ ℝ$× – macierz wyjść sterowanych, postaci:

. = '3

1$×$ () ,

(4)

gdzie: 3 – macierz jednostkowa odpowiedniego wymiaru.
Zakładając sterowalność
możliwa jest synteza
algorytmu sterowania opartego o sprzężenie zwrotne od
stanu. Do realizacji tego celu definiuje się prawo sterowania:

gdzie:

" #

" #

= 5 " # !"

#

,

+

4

4

,
= −5

(5)
.

∈ 789 ⊂ ℝ zapewnia stabilność
∀ : 4
Sygnał 4
dynamiki wewnętrznej systemu. Dobierając wartości
macierzy 5 ∈ ℝ/× dokonuje się alokacji biegunów systemu
zamkniętego sprzężeniem od stanu [8]. Wówczas, dynamika
wewnętrzna systemu cechuje się asymptotyczną stabilnością,
której wynikiem jest to, że warunki początkowe zostają
rozładowane do zera w czasie → ∞, co można zapisać
jako:
‖ C = 0,
(6)
lim@→A ‖
gdzie: ‖∙‖C – oznacza normę euklidesową.

10

E

,

= H*

A

4

)

+

F

GF

4

4

I (7)

W tym przypadku wartości 5 można wyznaczyć z (8) [4]:
J/
5 = GF

)

KF ,

(8)

gdzie: KF jest rozwiązaniem algebraicznego równania
J/ )
KF + F = 1.
Riccatiego: ) KF + KF − KF GF

∀ : "#
∈ 78LMN ⊂ ℝ
Natomiast sygnał
" #
umożliwia nadążanie za stałowartościową trajektorią
referencyjną [2]. Jego realizacja wymaga dobrania macierzy
wzmocnień 5" # ∈ ℝ/×$ pozwalającej na:

Macierz 5"

#

lim@→A !

= !" # .

(9)

można wyznaczyć z zależności (10) [2]:

5"

#

=− .

− 5

J/

J/

.

(10)

Można zauważyć, iż działanie regulatora realizującego
(5), a w szczególności liniowo-kwadratowego, da się
porównać z działaniem szeregu regulatorów typu PD, które
opisuje następujące prawo sterowania [1]:
= OP Q

+ OR Q

,

(11)

gdzie: OP ∈ ℝ/×$ , OR ∈ ℝ/×$ – odpowiednio, wektory
wzmocnień
członu
proporcjonalnego
i różniczkującego regulatora PD.
Natomiast ∀ : Q
∈ 7 ⊂ ℝ$
regulacji danym jako:
Q

3. SYNTEZA REGULATORA

=

Macierz 5 może zostać dobrana poprzez arbitralne założenie
biegunów lub poprzez rozwiązanie odpowiedniego zadania
optymalizacji. Jak już wspomniano zadanie takie może mieć
postać liniowo-kwadratową. Wówczas, minimalizowana
funkcja celu E ∙
jest skalarnym funkcjonałem
kwadratowym, zawierającym w sobie
i 4
oraz
diagonalne macierze wag F ∈ ℝ × i GF ∈ ℝ postaci [4]:

= −!

+ !"

jest wektorem uchybu
#

.

(12)

Podstawiając drugie równanie z (3) do (12), a następnie
obustronnie różniczkując otrzymuje się:
Q

= −.

+ !"

#

.

(13)

Jeżeli !" #
jest stałowartościowa, to uwzględniając
powyższe, (11) można zapisać jako:
= O P !"

− OP .

#

− OR .

.

(14)

Następnie, uwzględniając (2) i (4), (14) przyjmuje postać:
= O P !"

#

− ' OP

OR (

.

(15)

Porównując stronami (14) z (5) otrzymuje się:
5 " # = OP ,
5 = ' OP OR ( .

(16)
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Powyższe rozważania dowodzą, iż możliwy jest dobór
parametrów regulatora typu PD w oparciu o technologię
syntezy regulatorów od stanu. Innymi słowy, w przypadku,
gdy znana jest macierz 5, wartości jej elementów przenoszą
się w nastawy regulatorów PD. Ponadto warto zauważyć, że
jeżeli regulator bazujący na sprzężeniu od stanu będzie
optymalny np. LQR, to równoważny mu regulator PD,
również będzie posiadał tę cechę. Należy dodać, iż zgodnie
z (16) zachodzi również transformacja odwrotna tzn. znając
nastawy regulatora PD, można je bezpośrednio przenieść na
regulator operujący na zmiennych stanu.
4. PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Matematyczny
model
dynamiki
podwójnego
odwróconego wahadła, w postaci (1), w przestrzeni stanu
został szczegółowo wyprowadzony w [7]. Należy w tym
miejscu dodać, iż praca ta jest publicznie dostępna
w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem:
http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=77969.
Następnie
model ten został przekształcony do postaci (3)
umożliwiającej syntezę systemu sterowania. Opracowane
zostały dwa algorytmy sterowania bazujące odpowiednio na:
sprzężeniu zwrotnym od stanu (generacja sygnału
sterującego zgodnie z (5)) oraz sprzężeniach zwrotnych od
wyjść sterowanych (generacja sygnału sterującego zgodnie
z (11)). Ponadto, w celu umożliwienia implementacji
opracowanych rozwiązań na platformie sprzętowej, co
zostało zrealizowane w [7], koniecznym była dyskretyzacja
praw sterowania [10]. Z uwagi na fakt, iż (5) zawiera jedynie
człony proporcjonalne, jego dyskretna postać jest
następująca:
S = 5 " # !"

#

gdzie: S – dyskretna chwila.

S −5 S ,

(17)

Natomiast implementacja rzeczywistego regulatora
typu PD wymaga wprowadzenia pewnych modyfikacji
w stosunku do jego modelu idealnego (11). Ze względu na
występowanie szumów w torze pomiarowym zmiennej
sterowanej,
konieczne
jest
zastosowanie
filtru
dolnoprzepustowego,
który
ogranicza
wysokie
częstotliwości zawarte w sygnale, negatywnie wpływające
na zachowanie się członu różniczkującego. Do sterowania
wybrano klasyczny, rzeczywisty regulator PD, w strukturze
równoległej.
W dziedzinie zespolonej T, jego równanie opisujące
zależność między sygnałem sterującym
T a uchybem
U T jest postaci [2]:
T = SP U T +

VW X

)Y XZ/

U T ,

(18)

gdzie: [\ – stała czasowa inercji rzeczywistego członu
różniczkującego.

Wartość [\ musi zostać dobrana tak, aby skutecznie
filtrować wysokie częstotliwości sygnału uchybu oraz aby
przesunięcie fazowe powstałe wskutek „dołożenia” inercji
nie było znaczące [2]. Dla tak opisanego, danego regulatora
PD, stosując transformatę Tustina postaci [2]:
C ^J/
,
T=
(19)
) ^Z/
]

gdzie: [X – okres próbkowania,

dokonano transformacji przestrzeni T → _. Następnie
podstawiając (19) do (18) i przyjmując oznaczenia:
`/ ≜ 2SR , `C ≜ 2[\ + [X oraz `b ≜ [X − 2[\ uzyskano
dyskretny model wejście-wyjście postaci:
_ `C _ + ` b = U _

`/ + SP `C _ + SP `b − `/ .

(20)

Stosując odwrotną transformatę Ζ na równaniu (20)
otrzymuje się równanie różnicowe:
`C

S + 1 + `b S = `/ + SP `C U S + 1 +
SP `b − `/ U S ,

(21)

które po uporządkowaniu i przesunięciu próbek stanowi
dyskretną postać (11) dla pojedynczego regulatora PD:
S =

ef Zeg Vh

V Z ei Vh JCVW
eg

VJ/ Jei 8 VJ/

.

(22)

Wykorzystując przedstawioną w sekcji 3 metodologię,
dla sprzętowej implementacji dyskretnych praw sterowania,
dobrane zostały następujące wartości parametrów
regulatorów umożliwiających stabilizację podwójnego
odwróconego wahadła w górnym położeniu równowagi.
Wzmocnienia regulatora bazującego na sprzężeniu od stanu
wyznaczono jako:
5 = '10,00 −246,21 301,11
11,35 0,17 25,82(,

…

(23)

co po transformacji w nastawy poszczególnych regulatorów
PD dało następujące ich wartości:
q/ :
qC :
qb :

SR/ = 11,35,
SRC = 0,17,
SRb = 25,82.

SP/ = 10,00,
SPC = −246,21,
SPb = 301,11,

(24)

Konieczność doboru nastaw trzech regulatorów PD wynika
z faktu, iż stabilizacji podlegają trzy wielkości sterowane
(położenia
elementów
składowych
podwójnego
odwróconego wahadła), szczegóły można znaleźć w [7].
Wybrane wyniki symulacyjne zaprezentowano na
rysunkach 1 i 2. Zostały one uzyskane przy arbitralnym
przyjęciu warunków początkowych, w otoczeniu punktu
pracy (górne położenie równowagi), w postaci:
*

= '0,1

0,1

0,08

0

0

0() .

(25)

Warto dodać, iż zaprezentowane badania symulacyjne objęły
również sytuację, w której uwzględniono wpływ zakłóceń
zewnętrznych, co miało na celu pokazanie skuteczności
działania obu dobranych struktur systemów sterowania.
(rysunek 2)
Analizując trajektorie zmiennej stanu rs
reprezentującej prędkość kątową drugiego ramienia wahadła
można zauważyć, że różnice między działaniem obu
systemów sterowania mają miejsce jedynie w początkowej
fazie pracy systemu. W dalszych chwilach sygnały te
niemalże się pokrywają, co wskazuje na praktycznie tożsame
działania obu struktur. Potwierdza to porównanie
przebiegów sygnału sterującego widoczne na rysunku 1.
Różnica widoczna jest jedynie w początkowej fazie
trajektorii, gdzie następuje gwałtowna zmiana wartości
sygnału sterującego generowanego przez strukturę
z regulatorami PD. Spowodowane jest to istotą działania
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numerycznego mechanizmu różniczkowania, polegającego
na przesuwaniu próbek sygnałów z chwil poprzednich.
Podobnie jak w przypadku przebiegów zmiennej stanu
rs , po około 2 sekundach, sygnały sterujące zaczynają się
pokrywać.

5. WNIOSKI KOŃCOWE
W niniejszym artykule przedstawiono możliwość
transformacji optymalnych nastaw regulatora bazującego na
informacyjnym sprzężeniu zwrotnym od stanu w nastawy
regulatora w klasycznym układzie regulacji, dla pewnej kasy
obiektów SIMO. Tożsamość obu struktur została wykazana
na etapie projektowym dla systemów ciągłych. Natomiast
opracowane, dla potrzeb implementacji dyskretne algorytmy
nie zachowują w pełni tej cechy. Widoczne jest to
w numerycznej weryfikacji zastosowanej metodologii, gdzie
zauważalny jest początkowy brak nagłej zmiany wartości
sygnału sterującego, w strukturze opartej o sprzężenie od
stanu, w stosunku do struktury z regulatorami PD. Przy
czym zachowana zostaje zbieżność sygnałów generowanych
w systemie zamkniętym do tych predykowanych przez
systemy ciągłe.
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PID-TYPE REGULATORS TUNING BY USING STATE-FEEDBACK CONTROL DESIGN
The PID-type regulators are one of the most commonly used in control systems. Therefore, there are many different
methods of selecting values of their parameters. Apart from various engineering or analytical methods of tuning such
controllers, there are also approaches based on optimisation. In the latter case, a typical performance index is integral square
error (ISE). In this paper, an alternative method of PID parameters tuning has been presented. This approach is based on
a solution of the linear-square optimisation task with energy-based performance index. In the result, a state-feedback
controller is obtained. Subsequently, the state-feedback gains are translated into PID regulator parameters. The proposed
approach has been illustrated using a non-linear mathematical model of a double inverted pendulum.
Keywords: control system, controller tuning, LQR, PID.
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Streszczenie: Artykuł przedstawia studium przypadku poświęcone
zastosowaniu różnych miar podobieństwa do porównywania zdjęć
roślin. Miary te mają zastosowanie w przypadku użycia układu
kamer składającej się z pięciu kamer umieszczonych w bliskiej
odległości. Badany układ kamer, nazwany EBCA (Equal Baseline
Camera Array), składa się z jednej kamery centralnej oraz kamer
bocznych. Opisane miary podobieństwa stosuje się w algorytmach
widzenia stereoskopowego pozwalających na oszacowanie
odległości między kamerami a obiektami widocznymi na zdjęciach.
W artykule zaproponowane zostało uogólnienie stosowanych
dotychczas miar tj. SAD (Sum of Absolute Differences) i SSD (Sum
of Squared Differences). Przeprowadzone eksperymenty świadczą
to tym, że zaproponowane miary pozwalają na redukcję błędów
oszacowania polegających na otrzymaniu wyników odbiegających
od prawidłowych wartości o przyjętą wartość progową.
Słowa kluczowe: widzenie stereoskopowe, łańcuch kamer, mapa
rozbieżności, mapa głębi.

1. WSTĘP
Artykuł poświęcony jest tematowi widzenia
stereoskopowego [1]. Widzenie stereoskopowe polega na
użyciu pary kamer lub innych urządzeń rejestrujących obraz
do celu określania odległości. Odległość od obiektów
rzeczywistych będących w zasięgu widzenia określana jest
na podstawie analizy różnic w zawartości zdjęć. Dokładność
oszacowania odległości zależna jest między innymi
od jakości algorytmów analizujących zdjęcia.
W celu poprawienia dokładności pomiaru możliwe jest
również użycie większej liczby kamer. Niniejszy artykuł
powstał w ramach prac poświęconych układowi kamer
o nazwie EBCA (Equal Baseline Camera Array) [2,3,4].
2. KAMERY STEREOSKOPOWE
W kamerze stereoskopowej występuje kamera
referencyjna oraz kamera boczna. Kamera referencyjna jest
tą kamerą, względem której określana jest odległość od pary
kamer do obiektów będących w zasięgu ich widzenia.
Kamera referencyjna stanowi ponadto punkt widzenia
układu. Część obiektów może być częściowo zasłonięta
przez inne obiekty znajdujące się bliżej kamer. Niektóre
fragmenty obiektów są widoczne tylko z kamery
referencyjnej lub tylko z kamery bocznej.
Parę zdjęć pozyskaną z kamery stereoskopowej stosuje
się do tego, aby wydobyć informacje o odległości kamery
od widocznych na zdjęciach obiektów. W tym celu analizuje
się położenie obiektów na zdjęciach. Jeśli jakiś obiekt jest

bardzo odległy od pary kamer wtedy w przypadku każdego
z dwóch zdjęć wykonanych różnymi kamerami położenie
obiektu na zdjęciach będzie prawie takie samo. Położenie to
wyznaczane jest względem brzegów zdjęć. W przypadku
gdy obiekt znajduje się blisko kamer jego położenie
na lewym zdjęciu będzie znacząco różnić się od położenia
na prawym zdjęciu.
Na podstawie pary zdjęć tworzona jest mapa
rozbieżności (ang. disparity map). Mapa ta odzwierciedla
różnice w lokalizacji obiektów na różnych zdjęciach. W celu
wydobycia mapy rozbieżności stosuje się algorytmy
dopasowujące fragmenty zdjęć (ang. stereo matching
algorithms), których celem jest zidentyfikowanie w parze
zdjęć tych samych fragmentów obiektów rzeczywistych.
W wyniku działania algorytmów dopasowujących mogą
wystąpić błędy polegające na tym, że nieprawidłowo
zinterpretowane zostało to, że pewne dwa fragmenty
różnych zdjęć przedstawiają ten sam fragment obiektu
rzeczywistego, podczas gdy fragmenty te, mimo że są
do siebie podobne przedstawiają części różnych obiektów.
Podczas porównywania fragmentów par zdjęć stosuje
się pewne miary podobieństwa. Do najpopularniejszych
z nich należy miara SAD (Sum of Absolute Differences)
i SSD (Sum of Squared Differences) podane wzorami (1) [5].
Określanie podobieństwa dwóch punktów przy użyciu tych
miar polega na określaniu podobieństwa fragmentów
obrazów położonych dookoła badanych punktów. Fragmenty
te nazywane są oknami agregującymi. Typowe okno
agregujące ma kształt kwadratu, w którego środku znajduje
się punkt, dla którego mierzone jest podobieństwo.
SAD ( p, d ) =
SSD ( p, d ) =

∑ I ( p) − I ( p − d )

p∈W

R

S

2
∑ (I R ( p ) − I S ( p − d ))

(1)

p∈W

gdzie: p– współrzędne punktu, d– wartość rozbieżności, IR- wartość
na zdjęciu z kamery referencyjnej, IS- wartość na zdjęciu
z kamery bocznej, W – punkty wchodzące w skład okna
agregującego

Opracowanych zostało również wiele innych miar
podobieństwa, między innymi NCC (normalized cross
correlation) oraz SSIM (structural similarity), jednak
powszechność ich stosowania w stereoskopii jest
stosunkowo niewielka w porównaniu z popularnością miar
SAD i SSD. Oprócz miar podobieństwa w algorytmach
dopasowujących stosuje się inne metody mające na celu

zmniejszenie liczby błędów dopasowania. Do metod tych
należy między innymi optymalizacja globalna lub
identyfikowanie punktów charakterystycznych [1, 6]. Ten
artykuł poświęcony jest jednak tematowi miar podobieństwa
fragmentów obrazów. Miary te stosowane są w algorytmach
dopasowujących niezależnie od tego, jakie metody analizy
zdjęć zostały zastosowane w algorytmie dopasowującym.
Z mapy rozbieżności można otrzymać mapę głębi (ang.
depth map) przedstawiającą odległości pomiędzy kamerą
referencyjną, a obiektami. Wygenerowanie takiej mapy
wymaga posiadania dodatkowych danych o parze kamer.
Do danych tych należy między innymi odległość między
kamerami oraz ogniskowe obiektywów.
3. UKŁAD KAMER EBCA
Badania przedstawione w tym artykule poświęcone są
układowi kamer o nazwie EBCA (Equal Baseline Camera
Array). Układ ten nazywany był wcześniej Equal Baseline
Multiple Camera Set (EBMCS), jednak obecna nazwa
dokładniej przedstawia jego cechy, co ułatwi innym osobom
znajdowanie informacji o tym układzie. Pierwszymi
badaczami, który zaproponowali używanie tego układu
kamer byli Park i Inoue [7]. Autor niniejszego artykułu
kontynuuje badanie możliwości układu.
EBCA jest układem kamer, w którym występuje
kamera centralna oraz kamery boczne. EBCA ma wiele cech
wspólnych z kamerą stereoskopową. Kamerą referencyjną
w układzie EBCA jest zawsze kamera środkowa. Układ ten
można postrzegać jako zbiór czterech połączonych ze sobą
kamer
stereoskopowych
współdzielących
kamerę
referencyjną. Rzeczywisty układ EBCA użyty w badaniach
przedstawiony jest na rysunku 1. Urządzenie to składa się
z pięciu kamer MS LifeCam Studio wyposażonych w sensor
HD o rozdzielczości 1080p. Kamery zostały połączone
aluminiowymi listwami.

od tego, które zdjęcie boczne zostało użyte do utworzenia
mapy.
4. MIARY PODOBIEŃSTWA
Podobnie jak w przypadku analizowania zdjęć z kamer
stereoskopowych, w przypadku analizy zdjęć z układu
EBCA konieczne jest zastosowanie pewnej miary
podobieństwa pozwalającej na zidentyfikowanie fragmentów
zdjęć przedstawiających te same części obiektów
rzeczywistych. Wzory (2) przedstawiają adaptację
stosowanych z kamerami stereoskopowymi wzorów (1)
do układu EBCA. Dostosowanie tych wzorów do układu
EBCA polegająca na obliczaniu sumy wartości SAD i SSD
dla wszystkich czerech kamer stereoskopowych branych pod
uwagę w układzie EBCA.
N

SSAD ( p, d ) = ∑ SAD j ( p, d )
j =1

(2)

N

SSSD ( p, d ) = ∑ SSD j ( p, d )
j =1

gdzie: N–liczba kamer bocznych w układzie, j – indeks kamery
bocznej, SSD i SAD oznacza miary podane równaniami (1).

Inna miarę podobieństwa, która może być stosowana
w układzie kamer EBCA, zaproponowana została przez
autorów Park i Inoue [7]. Rozróżniali oni pionowe i poziome
pary kamer, a w zaproponowanym przez nich wzorze
znajdowana była minimalna wartość wśród każdej z tych
par. Wzór omawianych autorów oznaczony jako PiI podany
jest równaniem (3).
PiI ( p, d ) = min( SSD1 , SSD 3 ) + min( SSD 2 , SSD 4 )

(3)

gdzie: indeks parzysty podany przy wartości SSD odnosi się do par
kamer położonych w osi pionowej, indeks nieparzysty
dotyczy par kamer położonych w osi poziomej.

Ten artykuł przedstawia eksperymenty poświęcone
badaniu uogólnienia wzorów (2) oraz (3). Wzory (1) na SAD
i SSD można zapisać w postaci uogólnionej wzoru SPD
(Sum of Power Differences) przedstawionego równaniem
(4). Wzór (4) można wówczas użyć zamiast użytych
we wzorach (2) i (3) funkcji SAD i SSD. Wzory SSAD
i SSSD oznaczone zostaną wówczas jako wzór SSPD
natomiast wzór PiI oznaczony zostanie jako PiIP.
Rys. 1. Układ kamer o nazwie EBMA (Equal Baseline Camera
Array) użyty w eksperymentach

Stosowanie EBCA do widzenia stereoskopowego
można zinterpretować jako wykonywanie czterech
pomiarów czterema składającymi się na EBCA kamerami
stereoskopowymi. Dzięki otrzymywaniu map rozbieżności
mając do dyspozycji różne kamery boczne możliwe jest
uzyskanie dokładniejszych wyników niż wtedy, gdy stosuje
się pojedynczą kamerę stereoskopową.
Istotną zaletą układu EBCA jest to, że kamera
referencyjna jest ta sama w każdej rozpatrywanej parze
kamer. Pozwala to w prosty sposób scalać dane pozyskane
przy użyciu różnych kamer bocznych. Układ EBCA ma
ponadto inną bardzo istotną zaletę, mianowicie taką,
że odległości między kamerami w analizowanych parach
kamer tą takie same. Dzięki temu mapy rozbieżności
odzwierciedlają te same wartości przesunięć niezależnie
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SPD ( p, d ) =

α
∑ I ( p) − I ( p − d )

p∈W

R

S

(4)

Współczynnik α jest potęgą, do której podnoszona jest
różnica wartości w oknach agregujących dwóch obrazów.
Gdy α=1 wzór przyjmuje postać wzoru SAD, natomiast dla
α=2 jest to wzór przedstawiający wartość SSD. Wartości
naturalne współczynnika α stosuje się w celu przyspieszenia
obliczeń. Jednak mając na uwadze dużą moc obliczeniową
współczesnych komputerów autor sprawdził, jakie są efekty
zastosowania współczynnika α o wartościach wymiernych
w zakresie od 0 do 2. Wyniki przedstawione są w rozdziale
6. Użyte zostało okno agregujące o rozmiarze 9×9. Jest to
okno o stosunkowo dużym rozmiarze powodujące
podniesienie jakości wyników kosztem znaczącej liczby
obliczeń niezbędnych do przeprowadzenia podczas
przetwarzania danych zawartych w oknie.
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Rys. 2. Przykładowe zestawy zdjęć truskawki ((a)-(e)) i porzeczki ((f)-(j)) użyte w eksperymentach. W przedstawionej kolejności są to
zdjęcia z kamery środkowej, prawej, górnej, lewej i dolnej [4]

5. DANE EKSPERYMENTALNE
Eksperymenty przeprowadzone zostały w oparciu
o dane testowe przedstawione w poprzednich pracach
poświęconych układowi EBCA [2][3]. Dane testowe składają
się z sześciu zestawów zdjęć wykonanych badanym
układem. Każdy zestaw zawiera zdjęcia utworzone różnymi
kamerami wchodzącymi w skład układu. Obiektami
fotografowanymi były rośliny z dojrzałymi owocami
truskawki, porzeczki oraz wiśni. Utworzone zostały po dwa
zestawy danych dla każdej z tych roślin. Rośliny zostały
wybrane do testów ze względu na ich złożony kształt
powodujący, że
wykonywanie zdjęć i skanów
trójwymiarowych
tego
rodzaju
obiektów
jest
problematyczne. Dane testowe zawierają ponadto
prawidłowe wartości rozbieżności, które powinny zostać
otrzymane w wyniku działania algorytmu dopasowującego.
Opis sposobu pozyskania tych danych przedstawiony został
w [3].
Przykładowe zestawy zdjęć pokazane są na rysunku 2.
Zdjęcia te zostały przetworzone w procesie kalibracji, która
spowodowała, że zredukowane zostały konsekwencje tego,
że występują niedokładności związane z mocowaniem
kamer w rzeczywistym układzie EBCA. W wyniku
występowania tego rodzaju niedokładności osie optyczne
kamer nie są w stosunku do siebie równoległe a kamery są
obrócone względem siebie. Kalibracja danych użytych
w eksperymentach opisana dostała w [3]. Zdjęcia testowe
różniły się rozmiarem. Sumaryczna liczba wszystkich
punktów testowych równa była 172400.
W celu ewaluacji wynikowych map rozbieżności
konieczne jest przyjęcie pewnej miary jakości. W tym
artykule wyniki opierają się na powszechnie stosowanej
mierze BMP (ang. bad matching pixels) [1]. Miara ta podaje
odsetek punktów mapy rozbieżności, dla których wartość
otrzymana algorytmem dopasowującym różni się
od wartości prawidłowej o daną wartość progową Z.
Wartości Z mogą być różne w zależności od wymagań na
dokładność
mapy
rozbieżności.
Dla
wyników
przedstawionych w tym artykule zostało przyjęte, że wartość
progowa jest równa 2. Przyjęcie innego progu zmieniłoby
wartości BMP dla wszystkich zdjęć testowych. Jednak
podczas ewaluacji istotne jest przede wszystkim porównanie

wyników rodzaju miar podobieństwa stosując tą samą miarę
jakości. Zastosowanie innej wartości progowej jest również
możliwe. Miara BMP przedstawiona jest wzorem 5.

ΒΜΡ =

1
N

∑ ( D (x ) − D (x ) > Z )
M

T

(5)

x

gdzie: x – współrzędne punktu, DM (x) – wartość na mapie
rozbieżności, DT (x) – wartość rzeczywista, N – liczba
punktów, Z – wartość progowa.

6. WYNIKI
Wyniki eksperymentów przedstawione są na rysunku 3.
Wykres przedstawiający wyniki zastosowania miar
podobieństwa SSPD i PiIP powstał dla współczynnika α
w zakresie od 0,1 do 2,0 z krokiem 0,1. Mniejsze wartości
BMP świadczą o wyższej jakości mapy rozbieżności.
W związku z tym najlepsze rezultaty osiągane są wtedy, gdy
użyta zostanie miara PiIP ze współczynnikiem α równym
0,4. Ponadto wykres wskazuje na to, że zastosowanie miary
PiIP w ogólności prowadzi do lepszych wyników niż użycie
miary SSPD dla tych samych wartości α.

Rys. 3. Wartości miary BMP otrzymane dla miar SSPD i PiIP
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Rys. 4. Przykładowe fragmenty map rozbieżności otrzymane w wyniku wykonania eksperymentów dla następujących miar: (a) SSPD,
α=0,4, (b) PiIP, α=2, (c) fragment zdjęcia odpowiadający mapom

Przykładowe fragmenty map rozbieżności uzyskane
opisanymi wyżej sposobami przedstawione są na rysunku 4.
Przedstawione na tym rysunku mapy przedstawiają różnym
poziomem
jasności
różne
wartości
rozbieżności.
Im jaśniejszy jest punkt tym większa jest rozbieżność. Cześć
(a) przedstawia mapę rozbieżności uzyskaną dla miary SSPD
i współczynnika α równego 0,4. Część (b) wizualizuje mapę
dla miary PiIP i α=2. Część (c) przedstawia fragment zdjęcia
odpowiadający pokazanym mapom.

2.

3.

4.
7. PODSUMOWANIE
Badania opisane w tym artykule pozwalają podnieść
jakość map rozbieżności dzięki zastosowaniu lepszych miar
podobieństwa. W artykule przedstawione zostały
niepublikowane
wcześniej
wyniki
eksperymentów.
W powszechnie stosowanych algorytmach użycie opisanych
wyżej miar stanowi jeden z wielu kroków składających się
na wynik końcowy. W dalszych badaniach planowane jest
zastosowanie przedstawionych miar do złożonych
algorytmów widzenia stereoskopowego, takich jak algorytm
StereoSGBM (Stereo Semi-Global Block Matching) dostępny
w bibliotece programistycznej OpenCV [8].
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COMPARISON OF IMAGES OF PLANTS ON THE BASIS OF SIMILARITY METRICS WITH
DIFFERENT EXPONENTS
The paper presents a case study concerned with applying different similarity measures for comparing images of plants.
These measures are used for a camera array which consists of five adjacent cameras. The researched array called Equal
Baseline Camera Array (EBCA) contains one central camera and four side cameras. The described measures can be used with
stereo vision algorithms designed for estimating distances between cameras and objects visible in images taken with the use
of these cameras. The paper introduces generalizations of currently used measures such as Sum of Absolute Differences
(SAD) and Sum of Squared Differences (SSD). The experiments show that the proposed measures make it possible to reduce
estimation errors which occur in results differing from right values more than a selected threshold.
Keywords: stereo vision, camera array, disparity map, depth map.
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Abstract: Technology in classroom is a matter of heated
discussions in the field of education development, especially when
multidisciplinary education goes along with language skills.
Engineers’ education requires theoretical and practical knowledge.
Moreover, dedicated computer skills become crucial for both young
graduates and experienced educators on the labor market. Teaching
online with or without using different Learning Management
Systems (LMS) became an integrated part of teaching and grading
systems at most of the universities. Unfortunately, the overuse
of technology happens to result in lower learning efficiency instead
of bringing development. In this article examples of overuse
or misuse of technology in the classroom were discussed and some
case study improvements were presented, based on case studies
investigated by the representatives of Gdansk University
of Technology and Online Language Center.
Keywords: e-learning, EFL, interdisciplinary collaboration.

1. INTRODUCTION
Rapid technological development in recent years has
contributed to numerous changes in many areas of life.
Establishing interdisciplinary technologically assisted
education brings many benefits, however, it is often
associated with numerous misuses, as well as the need for
constant improvement, professional development (CPD) and
finding an effective way of information transferring. Living
in a constant rush makes time become a key aspect, as more
and more operations are being done virtually using multiple
online tools [1]. Teaching online became an integrated part
of teaching and grading systems at most of the universities
nowadays and having dedicated computer skills is required
at those universities, both from students and teachers [1, 2].
Thus, they have become crucial on the labor market as well.
Unfortunately, the overuse of technology can bring in some
results that are opposite to the one expected
2.TECHNOLOGY OVERUSE
2.1. Blackboard, whiteboard or interactive board
Since the invention and utilization of the interactive
whiteboard, chalk and talk has been modernized. At first,
back in the mid 2000’s, educators used the interactive board
as a method to avoid writing and rewriting the same
information for each class. It quickly outdated the overhead
projector and slide projector as a time saving tool [3].
A decade later brought many educational applications that
allowed teachers to illustrate, animate, automate and

integrate their class material with technology and university
Wiki’s and Moodle’s made the curation of these materials
possible and allowed sharing throughout the educational
system [4].
2.2. Swipe courses
We continue to embark on a journey towards
automation, gamification and technologization as an
effective tool for learners, where in reality, it is an inefficient
method of delivering content by educators. Gamification can
indeed be engaging and entertaining. Some research states
that gamified learning ‘might’ be an effective method,
although empirical evidence and research on gamification to
date is lacking as to the long-term effects of learning
outcome and retention versus engagement in the gamified
activities [5]. This brings us to today were gap-fill exercises
are now swiped, replacing tactile writing with new forms of
haptics [4, 6-7]. Figure 1 shows a gap-fill exercise with some
phrases taken out of context, while swipe exercise shown in
figure 2 can be solved based on guessing and does no
improvement to the vocabulary range [7].

Fig. 1. Example gap-fill exercise with phrases taken out of context

Added to this, the fact that the majority of students are
now note taking through snapshots, voice recordings and
note taking by typing on laptops and we are noticing the lack
of synaptic consolidation transferring information from short
term to long term memory. Many studies worldwide have
now proven that low-tech methodologies, such as pen and
paper, are 30-40% more effective in consolidation to long
term memory [4, 8].
The fear is that by transforming practice and exercise
fulfillment in education into ‘more attractive’ and
sophisticated
haptic experiences, those involving
multisensory stimulation delivered in rapid succession, will
result in students retaining less information within the

shorter time period spent on consolidation and reflection.
The stigma of the word practice, repetition and drilling have
become poorly perceived by learners and educators alike,
which will undoubtedly also reduce consolidation to long
term memory [4, 8-9].

Fig. 2. Example inefficient swipe exercise

2.3. Communication issues
Communication procedures between class or group
project participants should be clearly defined before starting
the work. Let us imagine a situation when member A uses
only e-mails to get in touch with member B, who checks his
mailbox only once a week but keeps phone-calling
member C to get information about the progress, which C
does not have because he is not on A’s mailing list. One is
an early bird, while all the others are night owls, so the first
one is forced to wait for hours before he gets any feedback
on his morning work, while others always get angry when
forced to join a Skype conversation at 6 o’clock or answer an
early morning call. Moreover, one participant uses
a specialized computer program that is not compatible with
any of others’ operation systems.
Even worse, when a discussion that is important to the
whole group is conducted between individual members using
various platforms and message tools at various times. Once
they might be communicating via Facebook Messenger or
WhatsApp, at another writing SMS messages or emails (with
or without the proper use of a ‘reply to all’ button or using it
only sporadically), and then again, they might be
communicating via group chat or video conferencing.
The multitude of electronic channels of communication
can later cause problems with retrieving or referring
to important data. This does not facilitate collaboration but
rather causes disorder, which leads to frustrations [1, 6].
In case of group projects, the most convenient way
of exchanging files, information and opinion should be
chosen at the very beginning and modified by mutual
agreement if needed.
3.TECHNOLOGY MISUSE
3.1. Classes with no interaction
Setting up a computer laboratory without blackboard or
white board, or without a projector or a computer for the
teacher to use to present information to the class is an
observed example of improper design implementation.
Giving students access to technology tools during
a group/teacher session while the teacher has none seems
a waste of the groups time. An asynchronous approach with
technology would be more affective. Classes void of
interaction between the teacher and students, both verbal and
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visual, have been observed and their purpose remains
unexplained [6, 9].
Computer laboratories used as a library make no
improvement in the field of technology assisted education
because there is no interaction between the users. Moreover,
it forces the students to do tasks in a place mostly much less
comfortable than home or regular library, at a time of a day
that may or may not be creative or productive for them for
no reason.
None-interactive tasks can be easily done outside of the
classroom and the time could be spent on pre-discussing
the problem, possible solutions, information and software
needed and then presenting the results [2, 4].
3.2. Quizzes and TED Talks in a classroom
Watching a movie or a talk became a common practice
that seemingly makes classes more interesting. Same, taking
quizzes by the whole group, one by one, using one screen
during the class without even explaining the right answers.
Activities like those could be easily done as homework
and the results could be discussed in the classroom.
Apart from technical aspects, watching a talk during
class is a waste of time that could be spent on discussion or
pronunciation practices [4, 10-12].
4. MOODLE
Although Moodle serves well as a Learning
Management System (LMS) at many universities, using
it during classes seems to cause more distraction than
learning. Setting up the computer, finding the right course
and task always causes more technical problems than
expected. Using Moodle on a small TV screen during classes
has been observed and criticized. It results in less interaction
and hurts students, who are too shy to admit that they cannot
see from the back of the classroom. It does not give enough
time to follow the action on the screen and make notes at the
same time, which makes students rely only on their memory
[4]. However, Moodle activities can significantly improve
learning outside the classroom [10-12].
4.1. Learning Rooms
The e-learning team of the Foreign Language Center of
Gdansk University of Technology (CJO) has been creating
e-learning materials in the field of technical and business
English since 2014. They are available on the Moodle
platform in the form of various types of exercises [11].
The materials are divided into separate Learning
Rooms according to the topics they cover. Thematic blocks
of: architecture, biomedical engineering, mechanical and
medical engineering, chemistry, civil engineering, computer
science, electrical engineering and automation, electronics,
management, mechanics, physics, shipbuilding and
telecommunications, and also grammar exercises of
specialist language are addressed to people at various
language proficiency levels [11].
These exercises are used for independent improvement
of English language skills and professional terms make
traditional classes more attractive. Many of them contain
links to additional lectures posted on the Internet, that
students can watch at home and discuss about them
afterwards on a dedicated Moodle forum.
The Autodesk Authorized Academic Partner of Gdansk
University of Technology (AAP PG) had been using a selfdesigned e-learning platform TeleCAD to teach AutoCAD
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from 2000 to 2002 and trained almost a thousand students
during those 2 years [13, 14].
In 2003 TeleCAD was replaced with Moodle. Students
have been provided with Autodesk courses of different
levels and specializations ever since. By creating Learning
Rooms - separate learning environments within one Moodle
platform, students can get trained in software most
applicable in their field of study and future work [1, 13-15].
Learning Rooms can also be used by Autodesk
Instructors as a discussion and course preparation
environment. Once, a special Learning Room was created in
order to discuss different aspects of technical and cultural
conditions that must be met for the purpose of preparing an
online Autodesk course for a group of Indian students. It still
serves other instructors as a base when comes to another
international course designing process [16].
Moodle Learning Rooms are also used by scientific
circles as a password-protected material repository, backup
and so as a discussion and consultation environment [1, 10].
4.2. Homework, discussion and review tool
Uploading quizzes, articles or talks on Moodle platform
or connected quiz application, like Kahoot or Quiz Creator
works out well when used as a homework or review task
before the final exam.

enough, in a place with no distractions and no pressure from
colleges, who work faster or slower in the classroom. Using
e-learning materials by themselves they can review the quiz
and analyze mistakes they made, pause the video or go back
to the key part of the talk in order to take notes at any time
and thus, find their own way of learning effectively [1, 4, 9].
Thanks to the activity report provided by Moodle,
students’ activity and punctuality is automatically saved and
available for a teacher to check at any time if needed.
Figure 4 shows a Learning Room preparing students for
practical radiology classes. Practical classes conducted under
dangerous conditions, such as radiation, are always preceded
by a lecture and radiological protection course, although,
basic and additional materials about radiation protection
available on Moodle help students review the material before
each practical class and this way increase their confidence
and sense of security [1].
5. INTERDISCIPLINARY ONLINE
COLLABORATION
Establishing an efficient online collaboration
environment, is extremely useful in the case of international
interdisciplinary collaboration. Differences in terminology,
professional and cultural habits or time zone make regular
cooperation even more difficult [1, 6, 10].
Conducting online consultations enables working on
a project without constant need for travelling or buying new
software. For the purpose of achieving valid interdisciplinary
e-collaboration results some aspects must be discussed
beforehand.
First, one needs to determine what programs are to be
used, the deadlines for each stage of work and the
communication procedures between participants. Necessary
improvements may be implemented only if presented to each
and every member of the project group and generally
accepted.
It should also be clearly defined, how often the email
box should be checked, what time of the day and day of the
week is usually convenient for live sessions (when comes to
international collaboration time zone differences should be
taken into consideration), how often a progress report is to
be submitted, what kind of software is going to be used and
what types of files are compatible with everybody to share
and work on. Roles and tasks should be allocated to the
members in accordance with their particular skills,
competences and availability. All in order to maintain the
appropriate pace of work [1, 6, 10].
6. CONCLUSIONS

Fig. 4. Learning Room about radiation protection (in Polish)

Teacher decides whether a particular activity is
required or additional. In order to encourage students to be
more active or interested in a subject a group activity or an
obligatory post on the discussion forum can be added to the
list of requirements. Students can work on particular tasks or
read uploaded material when they feel focused and awake

Until we find effective and efficient ways to help
learners retain through technology, we should be cautious in
the use of technology just for the sake of calling it
technology [4].
In order to achieve good and effective technology
implementation in a classroom or an online course,
communication procedures should be clearly defined
beforehand, roles and tasks should be allocated to the
members in accordance with their particular skills, needs,
competences and availability. Software should be
compatible with all the users and not overwhelming to them
[1, 4].
According to the idea of the SAMR model developed
by dr Ruben Puentedura, learning can be extended through
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the use of technology only if it is provided with appropriate
reflection and critical thinking. SAMR model includes four
levels of technology integration - substitution, augmentation,
modification, and redefinition. Though, it provides
a framework to support educators and instructional designers
in creating optimal learning experiences using technology
(especially mobile devices) in education. It was said that
technology provides a digital medium for learning to take
place, which may enhance and personalize learning, but it is
not necessary carry out the learning task [17].
Keeping the balance between traditional and modern
teaching can bring in higher learning results. Dedicated
computer and mobile skills are crucial on the labor market.
The variety of available tools allows many adaptations of the
working area for the needs of different projects in diverse
disciplines. Using proper e-collaboration tools also makes
interdisciplinary and international work easier, faster, safer
and much more efficient [1-4, 8-9].
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KREDA I WYKŁAD CZY PRZESUWANIE EKRANU I SKYPE?
Wykorzystanie technologii w nauczaniu to kwestia wywołująca dyskusje w tematyce rozwoju edukacji, zwłaszcza
że edukacja wyższa, coraz częściej multidyscyplinarna, jest ściśle powiązana z umiejętnościami językowymi. Edukacja
inżynierów wymaga wiedzy teoretycznej i praktycznej. Ponadto, posiadanie podstawowych, a często też specjalistycznych,
umiejętności komputerowych stało się niezbędne na rynku pracy, zarówno dla młodych absolwentów, jak i doświadczonych
nauczycieli i specjalistów, niezależnie od branży. Nauczanie online z wykorzystaniem poszczególnych platform powstałych
w celu zarządzania nauczaniem (ang. LMS – Learning Management System) lub innych e-narzędzi stało się integralną
częścią systemów nauczania i oceniania na większości uniwersytetów. Niestety, nadużywanie technologii skutkuje niższą
efektywnością uczenia się, choć docelowo ucyfrowienie edukacji miało przyspieszyć rozwój wielu kompetencji
jednocześnie. W niniejszym artykule zostały omówione przykłady nadużywania lub niewłaściwego wykorzystywania
technologii w klasie. Zostały też zaproponowane sposoby na polepszenie stanu rzeczy, opracowane na podstawie analizy
przypadków z różnych kręgów regionalnych i kulturowych, przeprowadzonej przez przedstawicieli Politechniki Gdańskiej
i Online Language Center.
Słowa kluczowe: e-learning, EFL, współpraca interdyscyplinarna.
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Streszczenie: W artykule opisano stanowisko laboratoryjne
z silnikiem liniowym na bieżni liniowej znajdujące się w Katedrze
Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz
omówiono, w jaki sposób rozwiązano problemy związane
z działaniem wykorzystanych w systemie sterowania protokołów
komunikacyjnych. Stanowisko ma charakter dydaktyczny. W skład
stanowiska wchodzi indukcyjny silnik liniowy zasilany
z przemiennika częstotliwości oraz jego system sterowania, którego
głównymi elementami są: sterownik programowalny, dotykowy
panel operatorski zintegrowany ze sterownikiem programowalnym
oraz moduł rozproszonych wejść/wyjść. Wymiana danych
pomiędzy
sterownikiem
programowalnym
a
modułem
rozproszonych wejść/wyjść jest realizowana z wykorzystaniem
protokołu CANopen, pomiędzy sterownikiem programowalnym
a panelem operatorskim poprzez sieć Ethernet z protokołem UDP,
a pomiędzy panelem operatorskim i modułem komunikacyjnym
przemiennika częstotliwości z wykorzystaniem protokołu Modbus
RTU. W artykule omówiono problem związany z wymianą danych
pomiędzy sterownikiem programowalnym a panelem operatorskim
z wykorzystaniem zmiennych sieciowych. Przedstawiono dwa
sposoby, dzięki którym możliwe było rozwiązanie problemu
błędów w komunikacji z wykorzystaniem zmiennych sieciowych.

aluminiowa zamontowana od strony szczeliny powietrznej.
Długość bieżni wynosi 18m. Fragment bieżni przedstawiono
na rysunku 2. Wzdłuż bieżni rozmieszczonych jest 7
czujników indukcyjnych oraz 2 wyłączniki krańcowe, co
pokazano na poglądowym rysunku 3.

Słowa kluczowe: silnik liniowy, sterownik programowalny, panel
operatorski, zmienne sieciowe.

1. OPIS STANOWISKA LABORATORYJNEGO
1.1. Silnik liniowy i bieżnia
Urządzeniem
wykonawczym
na
stanowisku
laboratoryjnym [1,2,3] jest silnik liniowy SL-5-270 [4,5].
Jest to silnik indukcyjny 3-fazowy jednostronny, zasilany
napięciem przemiennym 230/400V o częstotliwości 50Hz.
Część pierwotną silnika, nazywaną induktorem, stanowi
pakiet blach elektrotechnicznych oraz ułożone w jego
żłobkach trójfazowe uzwojenie dwuwarstwowe z cewkami
kompensacyjnymi, wykonane z przewodów miedzianych.
Silnik zamontowany jest w konstrukcji mechanicznej wózka
jezdnego – przedstawionej na rysunku 1 – która umożliwia
jego ruch wzdłuż bieżni. Bieżnia wykonana jest z litego
rdzenia ferromagnetycznego zapewniającego odpowiedni
przepływ strumienia magnetycznego w części wtórnej oraz
z płyty z materiału nieferromagnetycznego dobrze
przewodzącego prąd elektryczny. Na stanowisku jest to płyta

Rys. 1. Wózek z silnikiem liniowym na bieżni liniowej

Rys. 2. Fragment bieżni

Rys. 3. Rozmieszczenie czujników indukcyjnych i wyłączników krańcowych wzdłuż bieżni

1.2. Zasilanie i system sterowania
Silnik jest zasilany z przemiennika częstotliwości
MMX34AA [6]. Sterowanie prędkością silnika jest
realizowane w oparciu o metodę U/f. W obwodzie zasilania
przemiennika częstotliwości zamontowano filtr sieciowy,
który zapewnia ochronę sieci zasilającej przed zakłóceniami
w postaci wyższych harmonicznych, których źródłem jest
przemiennik częstotliwości.
Głównym elementem sterującym pracą układu jest
modułowy sterownik programowalny XC-CPU201EC512K-8DI-6DO-XV (dalej nazywany XC-CPU201) [7,8].
Posiada on 8 wejść oraz 6 wyjść cyfrowych (binarnych).
Jednostka centralna oraz wejścia i wyjścia mają osobne
zasilanie. Do zasilania jest wymagany zasilacz 24V DC. Na
stanowisku wykorzystano zasilacz EASY500-POW. Do
komunikacji sterownika programowalnego z innymi
urządzeniami można wykorzystać wbudowane interfejsy:
Ethernet/RS232 oraz CANopen.
W celu zapewnienia założonej funkcjonalności
stanowiska laboratoryjnego konieczny jest odczyt danych
z wielu urządzeń. Sam sterownik programowalny nie
posiada wystarczającej liczby wejść i wyjść cyfrowych.
Zastosowano więc moduł rozproszonych wejść/wyjść XNEGWBR-CANOPEN [9], który zamontowano na środku pod
bieżnią, aby sumaryczna długość przewodów dochodzących
do niego od czujników indukcyjnych i wyłączników
krańcowych była jak najmniejsza. Moduł rozproszonych
wejść i wyjść składa się z 2 modułów wejść XNE-8DI24VDC-P (każdy zawiera 8 wejść) oraz jednego modułu
wyjściowego XNE-8DO-24VDC-0,5A-P (zawiera 8 wyjść).
Stanowisko laboratoryjne wyposażone jest także
w zintegrowany ze sterownikiem programowalnym panel
operatorski XV-102-D6-70TWR (dalej nazywany XV-102)
[10], który umożliwia obsługę systemu przez operatora.
Wszystkie elementy sterowania umieszczono w szafie
sterowniczej przedstawionej na rysunku 4. Obwody zasilania
i sterowania zostały zabezpieczone wyłącznikami
nadprądowymi,
zapewniono
także
ochronę
przeciwporażeniową wykorzystując w tym celu wyłącznik
różnicowoprądowy. Na elewacji szafy sterowniczej, jak
pokazano na rysunku 5, umieszczono panel operatorski,
przyciski sterowania oraz lampki sygnalizacyjne.
Zamontowane wzdłuż bieżni czujniki indukcyjne oraz
wyłączniki krańcowe umownie dzielą bieżnię na 10 stref.
Czujniki indukcyjne są wykorzystywane do określania
i kontrolowania pozycji wózka na bieżni, zaś wyłączniki
krańcowe mają zabezpieczać przed wyjazdem wózka poza
dozwolone strefy ruchu. Na wózku zamontowany jest
odbiciowy czujnik optyczny, służący do pomiaru prędkości
liniowej wózka. Generacja impulsów następuje w trakcie
przemieszczania się wózka, gdy wiązka światła wysyłana
przez nadajnik czujnika ulega odbiciu od naklejonej wzdłuż
bieżni taśmy pomiarowej z naniesionymi na nią białymi
i czarnymi paskami – rysunek 2. Sygnały z czujnika
optycznego są podawane na wejście szybkiego licznika
sterownika programowalnego XC-CPU201. Do pomiaru
prędkości wykorzystano metodę zliczania impulsów
w zadanym stałym czasie pomiaru.
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Rys. 4. Widok szafy sterowniczej (1 – przemiennik częstotliwości,
2 – sterownik programowalny, 3 – panel operatorski, 4 – zasilacz,
5 – filtr sieciowy)

Rys. 5. Widok elewacji szafy sterowniczej

1.3. Struktura komunikacji szeregowej
Struktura komunikacji szeregowej w systemie
sterowania została przedstawiona na rysunku 6. Wymiana
danych pomiędzy urządzeniami zainstalowanymi na
stanowisku laboratoryjnym odbywa się przy wykorzystaniu
3 różnych protokołów komunikacyjnych.
Do komunikacji sterownika programowalnego XCCPU201 z modułem rozproszonych wejść-wyjść XNEGWBR-CANOPEN wykorzystano sieć CANopen. Sieć ma
topologię magistrali, a medium transmisji jest dwużyłowy,
ekranowany kabel.
Komunikacja pomiędzy sterownikiem XC-CPU201
a panelem operatorskim XV-102 odbywa się po sieci
Ethernet z wykorzystaniem protokołu UDP. Dane wysyłane
protokołem UDP są w postaci zmiennych sieciowych,
których wartość może być zmieniana w sterowniku
programowalnym oraz w panelu operatorskim. Zmienne
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sieciowe (z taką samą nazwą i typem zmiennej) muszą być
zadeklarowane we wszystkich urządzeniach pomiędzy
którymi są one wymieniane.
Komunikaty
sterujące
pracą
przemiennika
częstotliwości są wysyłane z panelu operatorskiego XV-102
za pomocą protokołu Modbus RTU. Medium transmisji jest
ekranowana skrętka. Urządzenia w tej sieci wykorzystują
metodę master/slave dostępu do magistrali. W przypadku
stanowiska laboratoryjnego przemiennik częstotliwości to
slave, zaś panel operatorski to master. Zaimplementowany
w sterowniku programowalnym zintegrowanym z panelem
operatorskim program wysyła za pomocą protokołu Modbus
RTU polecenia i parametry sterowania. Jako interfejs
komunikacyjny wykorzystano RS-485.

Dojazd do czujnika – Pozwala na dojazd wózka
z dowolnej części bieżni do dowolnego czujnika
indukcyjnego.
Jazda cykliczna – Ten tryb umożliwia jazdę wózka
pomiędzy dwoma wybranymi czujnikami indukcyjnymi.
Wózek będzie jeździł od jednego wybranego czujnika do
drugiego do momentu zatrzymania przez operatora.
Pokazowy cykl jazdy – Jest to tryb, w ramach którego
wózek porusza się po bieżni w zaprogramowany sposób.
Wózek porusza się między czujnikami z różnymi
prędkościami. Algorytm pokazowego cyklu jazdy (po
wcześniejszym
wykonaniu
pozycjonowania)
jest
następujący:
- zadanie częstotliwości 3Hz i dojazd do czujnika 1,
- zadanie częstotliwości 20Hz oraz dojazd do czujnika 6,
- wyłączenie zasilania, przejazd wózka wybiegiem w
kierunku czujnika 7 oraz nawrót po dojechaniu do
czujnika 7,
- zadanie częstotliwości 14Hz oraz dojazd do czujnika 3,
- nawrót i dojazd do czujnika 4,
- nawrót i dojazd do czujnika 3,
- zadanie częstotliwości 6Hz, nawrót, dojazd do czujnika
5 oraz włączenie migania zielonego sygnalizatora na
kolumnie wózka,
- odczekanie 3 sekund, wyłączenie migania zielonego
sygnalizatora, dojazd do prawego wyłącznika
krańcowego,
- zadanie częstotliwości 3Hz, odczekanie 3 sekund oraz
dojazd do czujnika 1.
Sterowanie w ramach każdego z wymienionych trybów
pracy realizowane jest z poziomu dotykowego panelu
operatorskiego po wywołaniu odpowiedniego ekranu.
Wyboru trybu pracy (i odpowiadającego mu ekranu
sterowania) dokonuje się na ekranie menu na panelu
operatorskim. Większość trybów pracy (za wyjątkiem
pozycjonowania) posiada swoją osobną stronę w panelu
operatorskim.
2. PROGRAM STEROWANIA I WIZUALIZACJA

Rys. 6. Schemat ideowy układu

1.4. Funkcje sterowania
Układ sterowania został tak zaprogramowany, aby
wózek z silnikiem liniowym mógł poruszać się po bieżni
liniowej w różnych trybach pracy. Zostały przewidziane oraz
oprogramowane następujące tryby pracy:
Sterowanie ręczne – Do sterowania ręcznego można
użyć przyciski na elewacji szafy sterowniczej lub przyciski
utworzone na ekranie sterowania ręcznego dotykowego
panelu operatorskiego XV-102. Na elewacji przewidziano
trzy przyciski do sterowania ręcznego: START LEWO,
STOP, START PRAWO. Analogiczne pod względem
funkcji przyciski utworzono na ekranie sterowania ręcznego
panelu, opisane jako: LEWO, STOP, PRAWO. Operator ma
także
możliwość
zadania
częstotliwości
napięcia
zasilającego silnik.
Pozycjonowanie – Tryb ten służy do określenia
pozycji wózka na bieżni. Pozycjonowanie powinno być
włączane zawsze przy uruchomieniu stanowiska. Jest to
konieczne, ponieważ założono, że przy wyłączonym
stanowisku możliwe jest ręczne przesunięcie wózka.
Operacja pozycjonowania polega na zadaniu ruchu w prawą
stronę bieżni; gdy wózek dojedzie do czujnika indukcyjnego
lub wyłącznika krańcowego, wówczas system sterowania
zna już pozycję wózka i tryb pozycjonowania się kończy.

2.1. Program główny oraz bloki funkcyjne użytkownika
Do napisania programu na sterownik programowalny
XC-CPU201 oraz sterownik programowalny zintegrowany
z
panelem
operatorskim
XV-102
wykorzystano
oprogramowanie easy Soft CoDeSys ver.2.3.9 [11].
Do utworzenia poszczególnych elementów oprogramowania
(program główny oraz bloki funkcyjne użytkownika)
wykorzystano dwa języki programowania: drabinkowy (LD
– ang. Ladder Diagram) oraz tekst strukturalny (ST – ang.
Structured Text).
Program główny sterownika został napisany w języku
drabinkowym. Czytelną strukturę programu osiągnięto
dzięki utworzeniu i wykorzystaniu w programie głównym
bloków funkcyjnych użytkownika (BFU). W BFU zostały
oprogramowane wszystkie tryby sterowania pracą wózka.
Osobne BFU utworzono również do: pomiaru prędkości
liniowej, sygnalizacji awarii oraz określania pozycji wózka
na bieżni. BFU trybów sterowania wózka posiadają 5 wyjść
służących do sterowania pracą przemiennika częstotliwości.
Są to 4 wyjścia typu BOOL: zadanie ruchu w prawo, zadanie
ruchu w lewo, stop oraz zadanie nowej częstotliwości.
Ostatnie wyjście jest typu WORD i służy do zadania nowej
wartości częstotliwości. Większość bloków funkcyjnych
posiada tylko jedno wejście, którym jest EN (ENABLE)
sterujące wykonywaniem BFU. Wyjątkiem jest blok
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funkcyjny sterowania ręcznego, pokazany na rysunku 7,
ponieważ potrzebuje on informacji z przycisków
umieszczonych na elewacji szafy sterowniczej (lub
odpowiednich przycisków na ekranie dotykowego panelu
operatorskiego).

Rys. 7. Przykładowy blok funkcyjny użytkownika

Rys. 9. Widok ekranu menu

Poprawne działanie programu opiera się na informacji
o aktualnej pozycji wózka na bieżni, która określana jest na
podstawie
sygnałów
z
czujników
indukcyjnych,
wyłączników krańcowych oraz kierunku ruchu wózka
zadawanego przez przemiennik częstotliwości. Pozycja
wózka na bieżni mogłaby być również określana na
podstawie liczenia impulsów z czujnika optycznego,
przyjmując pozycję wózka przy jednym ze zderzaków za
pozycję bazową. W napisanym programie sterowania nie
wykorzystano jednak takiej możliwości.
2.2. Struktura i ekrany wizualizacji
Znajdujący się na stanowisku laboratoryjnym panel
operatorski daje możliwość sterowania wózkiem z silnikiem
liniowym oraz wizualizacji jego pracy. Do projektowania
wizualizacji wykorzystano oprogramowanie Galileo, które
służy do programowania paneli operatorskich serii XV firmy
Eaton [10]. Opracowana wizualizacja składa się z kilku
ekranów. Po włączeniu stanowiska laboratoryjnego na
ekranie panelu operatorskiego pojawia się ekran startowy,
zaprezentowany na rysunku 8. Po naciśnięciu przycisku
START zostaje nawiązana komunikacja sterownika
programowalnego panelu operatorskiego z przemiennikiem
częstotliwości. Jeśli komunikacja przebiegnie prawidłowo to
pojawi się przycisk MENU, którego naciśnięcie spowoduje
przejście do menu głównego; jego widok przedstawiono na
rysunku 9. W menu głównym istnieje możliwość wyboru
kilku trybów pracy wózka. Wybranie większości z nich
powoduje przejście do nowego ekranu, za wyjątkiem trybu
pozycjonowania. Na każdym ekranie widoczna jest również
grafika przedstawiająca pozycję wózka na bieżni. Podczas
pracy silnika wyświetlane są parametry takie jak: prędkość
liniowa, prąd, napięcie oraz częstotliwość. Na rysunku 10
przedstawiono ekran na panelu operatorskim, który dotyczy
trybu dojazdu do czujnika.

Rys. 10. Widok ekranu trybu dojazdu do czujnika

3. URUCHOMIENIE STANOWISKA I TESTY
3.1. Testy poprawności działania oprogramowania
Finalnie uruchomienie stanowiska i przeprowadzone
testy poprawności działania opracowanego oprogramowania
i wizualizacji zakończyły się powodzeniem. Z wynikiem
pozytywnym przeprowadzono testy poprawności realizacji
algorytmów sterowania we wszystkich przewidzianych
trybach pracy. Jednakże uruchomienie i testy nie przebiegały
bezproblemowo. W czasie ich przeprowadzania zauważono
błędy, związane z aktualizacją zmiennych sieciowych,
a sposób ich wyeliminowania nie był od początku
oczywisty.
Błędy występowały przy domyślnych ustawieniach
parametrów pracy sterownika oraz parametrów aktualizacji
zmiennych sieciowych. Objawiały się tym, że nie zawsze
zmienne sieciowe były aktualizowane. Przykładowo, system
sterowania odczytuje sygnały z czujników indukcyjnych,
wyłączników krańcowych oraz przycisków znajdujących się
na elewacji szafy sterowniczej i na ekranie panelu
operatorskiego. Niestety, nie zawsze te informacje były
poprawnie odbierane.
Nieprawidłowości związane z komunikacją zauważono
również w trakcie wyświetlania na panelu operatorskim
aktualnej pozycji wózka na bieżni. Algorytm określania
pozycji wózka bazuje na informacji z czujników
indukcyjnych i wyłączników krańcowych oraz na ostatnim
zadanym kierunku jazdy wózka. Na rysunku 11 górna
grafika przedstawia położenie wózka nad pierwszym
czujnikiem indukcyjnym, a grafika środkowa przedstawia
położenie wózka w strefie pomiędzy pierwszym i drugim
czujnikiem indukcyjnym. Problemy z wizualizacją pozycji
występowały, gdy wózek przejeżdżał ze strefy do strefy.
W programie sterowania znana była prawidłowa pozycja
wózka, natomiast w wizualizacji (zmienna sieciowa)

Rys. 8. Widok ekranu startowego
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czasami nie była wyświetlana żadna pozycja wózka.
Przypadek taki pokazano na dolnej grafice na rysunku 11.

Rys. 11. Grafika przedstawiająca pozycje wózka na bieżni

3.2. Testy komunikacji szeregowej w sieci Ethernet
z protokołem UDP oraz sposoby eliminacji problemów
komunikacyjnych
W celu ustalenia źródła opisanych powyżej problemów
przeanalizowano działanie sieci komunikacyjnych. Wartości
wysyłane siecią CANopen przesyłane były bezbłędnie oraz
bez widocznego opóźnienia. W przypadku komunikacji
panelu operatorskiego z przemiennikiem częstotliwości
początkowo zdarzały się sytuacje, że dane były wysyłane ze
zwłoką lub nie były wysyłane wcale. Spowodowane to było
błędami w ustawieniach wartości parametrów bloku
funkcyjnego odpowiadającego za komunikację w sieci
Modbus RTU. Po dokonaniu korekt wartości parametrów
komunikacja w sieci Modbus RTU przebiegała bez
problemów.
Podgląd programów w poszczególnych trybach pracy
pozwolił zauważyć występujące błędy w komunikacji
sterownika programowalnego z panelem operatorskim.
W celu sprawdzenia poprawności transmisji danych poprzez
sieć Ethernet z wykorzystaniem protokołu UDP napisano
program testowy realizujący przesłanie tablicy 300
zmiennych sieciowych typu INT (liczby całkowite) ze
sterownika programowalnego do panelu operatorskiego.
Przesył danych podzielono na 5 etapów inicjowanych
sygnałem zewnętrznym (jeden z przycisków na elewacji
szafy sterowniczej). Pierwsze cztery naciśnięcia przycisku
inicjowały przesłanie kolejno 50 elementów tablicy, a piąte
naciśnięcie przycisku inicjowało przesłanie 100 ostatnich
elementów tablicy zmiennych sieciowych. Test powtórzono
wielokrotnie. Za każdym razem ok. 10% przesłanych danych
było błędnych.
Założono, jak się później okazało, słusznie, że
problemy wynikają z domyślnych wartości parametrów
pracy sterownika oraz parametrów aktualizacji zmiennych
sieciowych.
W odróżnieniu od systemów operacyjnych wielu
sterowników
programowalnych
system
operacyjny
sterownika XC-CPU201 jest systemem wielozadaniowym.
Oznacza to, że wiele zadań sterowania może być
realizowanych praktycznie w tym samym czasie.
W rzeczywistości czas jest dzielony na wykonywanie
poszczególnych zadań. Podział czasu na wykonywanie
poszczególnych zadań zależy od przyporządkowanego
priorytetu zadania oraz czasu cyklu ustawionego dla tego
zadania. W tym przypadku określenie „czas cyklu” [8]
należy rozumieć jako przedział czasu lub okres, analogicznie
jak dla okresowego wykonywania programu sterowania,
czyli czas po którym rozpoczyna się kolejne wykonywanie
kodu programu realizującego dane zadanie sterowania.
W systemie sterowania silnikiem liniowym, sterownik
programowalny XC-CPU201 realizuje jedno zadanie
sterowania, a domyślna wartość jego czasu cyklu wynosi
10ms. Zmienne sieciowe są przesyłane w pakietach

wówczas, gdy następują zmiany ich wartości, ale
z ustawionym minimalnym przedziałem czasu pomiędzy
przesłaniami wynoszącym 20ms. Tak domyślnie ustawione
parametry sterownika oraz przesyłania zmiennych
sieciowych powodują, że wartość zmiennej utrzymująca się
tylko przez jeden cykl nie zawsze przypisze się do zmiennej
sieciowej. Aby zmienne sieciowe poprawnie się przypisały,
to ich aktualizacja musi następować w cyklu, w którym
następuje przypisanie wartości do tych zmiennych.
W
związku
z
powyższym
zaproponowano,
zastosowano i przetestowano dwa sposoby rozwiązania
problemu pojawiania się błędnych wartości przesyłanych
zmiennych sieciowych.
Pierwszy ze sposobów polega na zastosowaniu timerów
ustawionych
na
czas
umożliwiający
przypisanie
odpowiedniej wartości do zmiennej sieciowej przez co
najmniej kilka cykli programu.
Drugi ze sposobów polega na zadaniu takiego czasu
cyklu, aby był on dłuższy od czasu aktualizacji zmiennych
sieciowych. Wykonano opisane wcześniej testy polegające
na przesłaniu 300 zmiennych sieciowych, ale dla zadanych
dłuższych czasów cyklu wynoszących 20ms i 30ms. Dla
20ms występowało ok. 1% błędnych wartości przesyłanych
zmiennych sieciowych. Dla czasu cyklu równego 30ms nie
było już żadnych błędów w wartościach przesyłanych
zmiennych sieciowych.
5. PODSUMOWANIE
Modernizacja stanowiska laboratoryjnego z silnikiem
liniowym na bieżni liniowej w zakresie sprzętowym
i programowym zakończyła się powodzeniem. Stanowisko
działa poprawnie
we
wszystkich
przewidzianych
i zrealizowanych trybach pracy [1]. Stanowisko ma
charakter dydaktyczny. Jest wykorzystywane jako
dodatkowe ćwiczenie laboratoryjne w ramach przedmiotu
„Sterowniki programowalne” na studiach I stopnia na
kierunku Elektrotechnika. Może być również wykorzystane
przy realizacji tematów kolejnych prac dyplomowych,
a także w ramach przedmiotu „Przemysłowe sieci
informatyczne”.
Problemy w komunikacji szeregowej pomiędzy
sterownikiem programowalnym i panelem operatorskim
zostały
rozpoznane
i
rozwiązane.
Z
dwóch
zaproponowanych sposobów rozwiązania tych problemów
oba okazały się skuteczne. W przypadku pierwszego
sposobu zmiany dotyczą oprogramowania, natomiast
w przypadku drugiego sposobu – odpowiedniego zadania
parametrów i są szybsze do wykonania. Należy jednak
zauważyć, że sposób wydłużenia czasu cyklu może być
zastosowany tylko wówczas, gdy nie spowoduje pogorszenia
funkcjonowania sterowanego układu. Gdyby zwiększenie
czasu cyklu, skutkujące wydłużeniem czasu reakcji systemu
sterowania, nie było możliwe, należałoby, przy nie
zmienionym czasie cyklu, zmniejszyć wartość parametru
odpowiadającego
czasowi
aktualizacji
zmiennych
sieciowych.
Możliwa
jest
dalsza
rozbudowa
sprzętowa
i programowa stanowiska z silnikiem liniowym na bieżni
liniowej. Szczególnie przydatna wydaje się możliwość
wykorzystania impulsów z taśmy pomiarowej nie tylko do
obliczania prędkości liniowej silnika, ale także do określania
pozycji wózka silnika na bieżni (niezależnie od informacji
z czujników indukcyjnych i wyłączników krańcowych).
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Porównanie tak uzyskanych informacji o położeniu wózka
mogłoby stanowić dodatkową informację diagnostyczną.
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CONTROL SYSTEM OF THE LINEAR INDUCTION MOTOR ON THE LINEAR TRUCK –
ANALYSIS OF PROBLEMS OF IMPLEMENTED COMMUNICATION PROTOCOLS
PERFORMANCE
In the paper a laboratory stand with the linear motor on the linear truck operating in the Department of Power
Electronics and Electrical Machines on the Faculty of Electrical and Control Engineering in Gdansk University of
Technology as well as the method how the problems related to operation of communication protocols implemented in the
laboratory stand control system have been solved are described. The laboratory stand is of a didactic character. The stand
consists of an induction linear motor supplied from a frequency converter and the control system, main components of which
are: a programmable controller, an operator touch panel integrated with a programmable controller and a module of remote
inputs/outputs. Data exchange between the programmable controller and the module of remote inputs/outputs is realized with
the use of CANopen protocol, between the programmable controller and the operator panel through the Ethernet network
with the use of UDP protocol, and between the operator panel and the communication module of the frequency converter
with the use of Modbus RTU protocol. In the paper a problem related to data exchange between the programmable controller
and the operator panel with the use of network variables has been described. Two methods, thanks to which it was possible to
solve the problem of errors in communication with the use of network variables, have been presented.
Keywords: linear motor, programmable controller, operator panel, network variables.

26

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 68/2019

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 68
XXIX Seminarium
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2019
Oddział Gdański PTETiS
doi: 10.32016/1.68.05
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Streszczenie: W niniejszym artykule rozważony został problem
sterowania dwukołowym robotem balansującym. Celem
zaprezentowanych prac było zaprojektowanie systemu sterowania
tego typu obiektem z wykorzystaniem metod nowoczesnej teorii
sterowania. W ramach syntezy, bazując na wyprowadzonym
w oparciu o zasady dynamiki Newtona modelu, dobrana została
struktura
systemu
sterowania
w
postaci
regulatora
wykorzystującego sprzężenie zwrotne od stanu oraz sprzężenie
w przód od zadanej wartości prędkości liniowej robota. Dobór
wzmocnień regulatora w sprzężeniu od stanu wykonano
z
wykorzystaniem
technologii
sterowania
optymalnego
z kwadratowym wskaźnikiem jakości. Ponadto, z uwagi na
niedostateczną
jakość
pomiarów
używanych
w sterowaniu, opracowano dyskretny filtr Kalmana. Jakość
opracowanego rozwiązania została przetestowana, przede
wszystkim symulacyjnie, w środowisku Matlab/Simulink. Zawarte
rozważania agregują wiedzę umożliwiającą zaprojektowanie
systemu sterowania obiektami tej klasy, co może być użyteczne
szczególnie w różnych aplikacjach inżynierskich.
Słowa kluczowe: LQR, robot balansujący, system sterowania.

1. WSTĘP
Robot balansujący należy do klasy obecnie
powszechnie
wykorzystywanych
autonomicznych
konstrukcji mobilnych, która obejmuje zarówno różnego
typu roboty (również humanoidalne) jak i inne pojazdy, np.
[1-6]. Zatem, istotnym jest umożliwienie odpowiednio
kontrolowanego ruchu tego typu urządzeniom. W związku
z tym, jako główny cel sterowania robotem balansującym
można wskazać jego stabilizację w wybranym (przeważnie
górnym) punkcie równowagi (pracy) oraz umożliwienie jego
przemieszczania się z zadaną prędkością liniową. Realizacja
tego zadania wymaga zastosowania odpowiedniego systemu
sterowania, przy syntezie którego uwzględnić należy fakt, iż
dynamika robota (jako obiektu sterowania) jest nieliniowa.
Ponadto analizując zagadnienie pozycjonowania robota
balansującego zauważalnym jest szereg podobieństw do
zadania stabilizacji odwróconego wahadła. Analogie te
pozwalają na użycie bliźniaczych narzędzi podczas
projektowania systemu sterowania, które obejmuje,
w ogólności, dobór struktury systemu oraz wartości jego
parametrów.
Z uwagi na znaczenie problemu sterowania
odwróconym wahadłem, w literaturze znaleźć można szereg
rozwiązań. Poczynając od klasycznych układów regulacji
z różnymi konfiguracjami regulatorów z rodziny PID [7-8],
poprzez bardziej zaawansowane struktury wykorzystujące
np. informacyjne sprzężenia zwrotne od stanu [7,9-10] po
złożone, w tym nieliniowe, algorytmy sterowania [1,7,10-

14]. Istotnymi cechami struktur należących do dwóch
pierwszych grup (struktur liniowych bazujących na
sprzężeniach zwrotnych od wyjść sterowanych lub od stanu)
są ich dobra znajomość, powszechność stosowania
(szczególnie w odniesieniu do algorytmów typu PID) oraz
łatwość implementacji sprzętowej (uwzględniająca również
różne ograniczenia wynikające z np. pracy w czasie
rzeczywistym). Natomiast jako główny mankament
postrzegana jest gwarancja jakości regulacji ograniczona
jedynie do pewnego otoczenia punktu pracy. Z kolei wybór
pomiędzy tymi strukturami wynika z różnych czynników,
z których najbardziej oczywistym jest konieczność dostępu
do stanu (lub jego estymaty) w przypadku drugiej grupy.
Z uwagi na przytoczone powyżej cechy, przy uwzględnieniu
celu sterowania i założeniu o dostępie do stanu obiektu,
w
publikacji
wybrano
strukturę
wykorzystującą
informacyjne sprzężenie zwrotne od stanu oraz sprzężenie
w przód od zadanej wartości prędkości liniowej robota. Jak
już wspomniano, drugim obok struktury elementem systemu
sterowania jest sposób doboru wartości jego parametrów
(dobór nastaw regulatora). W odniesieniu do struktur
wykorzystujących sprzężenia zwrotne od stanu wskazać
można dwa rozpowszechnione podejścia do tego
zagadnienia. Pierwsze bazuje na alokacji biegunów, tj. takim
doborze wartości parametrów regulatora, aby zapewnić
wymagane położenie biegunów systemu zamkniętego, np.
[15]. Zatem, wymaga ono przyjęcia a priori pożądanej
alokacji. Alternatywne metody opierają się o rozwiązanie
odpowiedniego
zadania
optymalizacji,
np.
[16].
W odniesieniu do rozpatrywanego problemu dobre wyniki
daje rozwiązanie zadania optymalizacji z liniowokwadratową funkcją celu [7,10,16]. W rezultacie uzyskany
regulator liniowo-kwadratowy (ang. linear quadratic
regulator - LQR) charakteryzuje się optymalnymi, z punktu
widzenia przyjętego kryterium, wartościami nastaw
(wzmocnień). Ponadto, w pewnym sensie, umożliwia on
uwzględnianie ograniczeń na amplitudę sygnału sterującego,
poprzez odpowiednie kształtowanie funkcji celu. Właśnie ta
metodologia została użyta w niniejszym artykule.
Synteza wybranego systemu sterowania wymaga
odpowiedniej wiedzy o obiekcie, typowo reprezentowanej
przez model matematyczny. Posiłkując się wspomnianą
analogią do odwróconego wahadła wskazać można trzy
najbardziej popularne podejścia do modelowania dynamiki
robota balansującego. Bazują one na zasadach dynamiki
Newtona, równaniu Eulera-Lagrange’a lub metodzie Kane’a
[17-18]. W artykule wykorzystano pierwsze z nich, w celu
wyprowadzenia matematycznego modelu (poznawczego)
prognozującego zachowanie się rzeczywistego robota.

Należy jeszcze rozważyć wspomnianą kwestię dostępu
do stanu obiektu. Nieodzownie wiąże się ona
z możliwościami pomiarowymi, istotnych z punktu widzenia
sterowania wielkości w danym obiekcie. Innymi słowy, brak
możliwości
bezpośredniego
uzyskania
wartości
wymaganych wielkości lub niska jakość ich pomiaru
wymagają mechanizmu, który umożliwi odtworzenie
(estymację) tych wielkości, bądź ich właściwe dostosowanie.
Typowymi urządzeniami pomiarowymi stosowanymi
w robotach balansujących są żyroskopy, akcelerometry
i enkodery. Pierwsze dwa mogą się charakteryzować
znacznymi szumami pomiarowymi, co może powodować, iż
jakość części dostarczanych pomiarów nie będzie
satysfakcjonująca. Rozwiązaniem tego problemu jest
zastosowanie filtrów pomiarowych, np. komplementarnych
[19] lub szeroko rozpowszechnionych – Kalmana [20-21].
Wobec powyższego, celem niniejszej publikacji jest
przedstawienie syntezy systemu sterowania robotem
balansującym. W jej ramach, bazując na zasadach Newtona
wyprowadzono poznawczy model dynamiki robota, który
posłużył następnie do przygotowania modelu użytkowego do
celów sterowania. Struktura systemu sterowania bazuje na
sprzężeniu zwrotnym od stanu, w którym wzmocnienia
dobrane zostały z wykorzystaniem narzędzi optymalizacji
oraz na odpowiednio wzmocnionym sprzężeniu w przód.
Przyjęto pomiarową dostępność wymaganych wielkości,
przy czym z uwagi na niedostateczną jakość części z nich,
zaprojektowano liniowy dyskretny filtr Kalmana.
Opracowany system sterowania został zaimplementowany
i przetestowany w środowisku Matlab/Simulink. Ponadto
opracowany algorytm stabilizacji został zaimplementowany
w zbudowanym dwukołowym robocie balansującym
przedstawionym na rysunku 1. Należy dodać, iż obszerny
opis zaprezentowanych rozważań można znaleźć w [22].
Zatem, przedstawione rozważania agregują wiedzę
umożliwiającą pełne zaprojektowanie systemu sterowania
obiektami rozważanej klasy, co może być użyteczne
szczególnie w różnych aplikacjach inżynierskich.

rezystancji
i indukcyjności twornika, model opisujący
dynamikę silnika można przedstawić jako:

gdzie:

(1)

,

– pochodna względem czasu zmiennej ∙ ,
– moment bezwładności wału silnika,
≜
,
– stała mechaniczna silnika,
– stała
elektryczna silnika,
– moment obciążenia
pochodzący od koła,
– napięcie przykładane do
zacisków silnika,
– prędkość kątowa wału
– względna prędkość kątowa,
silnika,
wyrażana zależnością:
∙

(2)

,
gdzie:

– kąt odchylenia nadwozia robota od pionu.

Należy dodać, iż w (1) (jak i w dalszej części artykułu)
pominięto człon odpowiadający za moment oporowy
wywołany tarciem w łożyskach silnika, ponieważ jego
.
wartość jest o kilka rzędów wielkości mniejsza od
Przyjęto również, że wartość jest równa zeru, co wynika
z faktu, że czas trwania stanów przejściowych, mających
źródło w części elektrycznej, jest pomijalnie mały.
Natomiast, w analizie każdego z kół wykorzystano
II prawo Newtona zarówno dla ruchu postępowego jak i dla
ruchu obrotowego. Z II prawa dla ruchu obrotowego, przy
związaniu z silnikiem wykorzystując (1), uzyskano:
!"

#$

,

(3)

gdzie: ∙$ – druga pochodna względem czasu zmiennej ∙ ,
#
– położenie kątowe koła,
– siła tarcia koła
o podłoże, % – moment bezwładności koła,
& – promień koła,
≜ ⁄& .
Z II prawa Newtona dla ruchu postępowego otrzymano:

gdzie:

Rys. 1. Ilustracja konstrukcji dwukołowego robota balansującego

2. POZNAWCZY MODEL MATEMATYCZNY
Robot zbudowany jest z nadwozia o masie
oraz
platformy, do której zamocowane są dwa identyczne koła
i dwa silniki prądu stałego tego samego typu. Napęd
przekazywany jest przez przekładnię zmniejszającą prędkość
obrotową o przełożeniu . Modelując każdy z silników
wykorzystano ogólnie znane podejście bazujące na
wyodrębnieniu części elektrycznej i mechanicznej. Zatem,
przyjmując liniową zależność momentu napędowego
od natężenia prądu twornika oraz biorąc pod uwagę
zależności wiążące natężenie prądu ze spadkami napięć na

28

% ($

)*

(4)

,

– położenie liniowe
% – masa koła i silnika, (
środka koła względem zewnętrznego, statycznego
układu współrzędnych, )*
– siła reakcji
w poziomie pomiędzy kołem a nadwoziem.

Podstawiając (4) do (3), wykorzystując zależność wiążącą
ruch obrotowy z postępowym postaci #
( ⁄& oraz
uwzględniając oba koła i silniki, przy założeniu pomijalnej
różnicy pomiędzy prędkościami kół, uzyskano końcowy
model wiążący silniki z kołami oraz opisujący reakcję kół
i silników z nadwoziem w postaci:
),

2

2
2

2

.

(

2

2

2 / "0
!

% 1 ($

.

,

(5)
(6)

– sumaryczna siła reakcji w poziomie
gdzie: ),
pomiędzy kołami a nadwoziem, 2
– sumaryczny
moment napędowy.
Warto dodać, iż założenie o tej samej prędkości kół
przekłada się na takie same ich położenie liniowe, a tym
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7 sin
7 cos

5

,

Y.

(7)

,

gdzie: 5 – stała wartość początkowego położenia liniowego
względem zewnętrznego, statycznego układu
współrzędnych, 7 – odległość środka ciężkości
nadwozia od osi obrotu (wałów silników).

[

V=

Y

Σ

Σ

Y=

Σ

V

Σ

YX

Z II zasady dynamiki, ruch w osi poziomej można opisać
jako:
($

)*

(8)

.

Różniczkując dwukrotnie pierwsze równanie (7), a następnie
wynik podstawiając do (8) otrzymano:
($

),

7 $

cos

7

7),=

7)>=

.

sin

. (9)

,

(10)

Z II zasady dynamiki, ruch obrotowy można opisać jako:

gdzie:

$

2

– moment bezwładności nadwozia, oraz składowe
sił reakcji:
),=
)>=

),
)>

cos
sin

,
,

(11)

?,

(12)

gdzie: )>
– siła reakcji w pionie pomiędzy kołami
a nadwoziem, wyznaczana zgodnie z:
5$

)>

gdzie: ? – przyspieszenie ziemskie.

Różniczkując dwukrotnie drugie równanie z (7), a następnie
wynik podstawiając do (12) otrzymano:
)>

?

7 $

sin

7

2

73? sin
3
(

.

cos

. (13)

Wiążąc (10) z (2), (6), (9) i (13), z uwzględnieniem
zależności wiążącej ruch obrotowy z postępowym oraz
odejmując stronami (5) i (9) otrzymano poznawczy,
nieliniowy model opisujący dynamikę robota balansującego
postaci:

/

.!"

$

0

2

cos

7. $
%

6

1 ($

2

3

6.

73

(

($

.

sin

cos

6
6, (14)
(15)

3. SYNTEZA SYSTEMU STEROWANIA
Opracowana struktura systemu sterowania bazuje na
sprzężeniu zwrotnym od zmiennych stanu lub ich estymat

(

Robot
balansujący

\

(

5

(

Filtr Kalmana

(

oraz sprzężeniu w przód od zadanej wartości prędkości
liniowej robota. Została ona zaprezentowana na rysunku 2.

\

samym na liniowe położenie nadwozia i w konsekwencji
całego robota.
Nadwozie rozważono jako odwrócone wahadło, dla
którego położenie środka ciężkości 3(
,5
6 opisują
zależności:

, VX

V.

żyroskop

akcelerometr
enkodery

YW

]

]^

(
VW

Σ

Rys. 2. Schemat struktury systemu sterowania

Synteza wymagała przygotowania odpowiednich
modeli użytkowych. Do celów sterowania, bazując na
modelu poznawczym, wyprowadzono liniowy model
w przestrzeni stanu. Jako zmienne stanu przyjęto:
A
Natomiast
jako
@
(
( BC .
A
sygnały wyjściowe sterowane: D
( BC . Przy
czym z uwagi na fakt, iż wartość zadana dla
jest
zerowa, co odpowiada stabilizacji robota w górnym punkcie
równowagi, sprzężenie w przód może być projektowane
tylko dla ( . Przekłada się to na zmniejszenie rozmiaru
macierzy wyjść sterowanych E. Wyprowadzając model
zlinearyzowano (14) i (15) w otoczeniu punktu pracy –
górnego punktu równowagi, w którym poszczególne jego
współrzędne przyjmują zerowe wartości. Następnie zapisano
go w przestrzeni stanu. Przy czym podczas obliczania
wartości poszczególnych parametrów wykorzystano
dostępne dane, szczegóły można znaleźć w [22]:
∆@

∆D

∆I

G∆@

E∆@
J∆@

H∆

,

(16)

,

(17)

,

(18)

0
1
0
0
89,8
18,0 0 9448,9
gdzie:
G≅L
T,
H≅
0
0
0
1
5,6
2,5
0
1596,9
0
5962,5
L
T E A0 0 1 0B, J – macierz
0
1013,8
jednostkowa odpowiedniego rozmiaru, ∆ – operator
różnicy zwykłej.
Zgodnie z (18) założono pomiarową dostępność (I
–
wektor wyjść pomiarowych) wszystkich zmiennych stanu.
Jednakże ich pomiary obarczone są błędami (rys.2). O ile
błąd pomiarowy enkoderów (VW ) jest znikomy i może
zostać pominięty, o tyle błędy pomiarowe pozostałych
urządzeń już nie. W związku z tym, w celu eliminacji
(przyjęte jako szum biały) i V
zakłóceń V. , VX
(tzw. dryft żyroskopu), wykorzystano dyskretny filtr
Kalmana. Estymator ten bazując na odpowiednim modelu
oraz wykorzystując dostępne pomiary (w tym przypadku
i
) dostarcza estymat pożądanych zmiennych
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(w tym przypadku \ , \ ). Zatem, dla potrzeb estymacji
wyprowadzono następujący model użytkowy:
^
_c 3

`

V̂ ` 6b` .

(19)

Następnie założono, podobnie jak w [21], dynamikę
jako:
estymaty dryftu V̂
V̂

0.

(20)

Model (19) i (20) został zdyskretyzowany i zapisany
w przestrzeni stanu:
e
d
f
V̂ e

g

gdzie: e ≜ e

h

1
0

1

e

e
V̂ e

hi d

A1

1
f g hi
1
0
e
f,
0B d
V̂ e

– dyskretna chwila,

h

e

(21)

– okres próbkowania.

Wymagane przez filtr Kalmana macierze kowariancji,
odpowiednio zmiennych stanu i pomiarowych są postaci:
0,001
g
0

j

0
i, k
0,003

A0,03B.

(22)

Należy dodać, iż zaprojektowany filtr estymuje jedynie kąt
odchylenia. W związku z tym, estymata \ e obliczana jest
z wykorzystaniem odpowiedniego ilorazu różnicowego.
W związku z tym, iż wykazano sterowalność modelu
(16) możliwa była synteza algorytmu sterowania bazującego
na sprzężeniu zwrotnym od stanu [22]. Zdefiniowano, zatem
następujące prawo sterowania:

gdzie:

∆

Y ∆(

[

l∆@

,

(23)

l AY= Y. YX YW B – macierz wzmocnień
w sprzężeniu od stanu, Y – wartość wzmocnienia
w sprzężeniu w przód.

n

bst? 10,1,1,1 , q

A1B.

(26)

Dla tak określonych macierzy wag, wartości l wynoszą:
l

A 13,05

1,71

1,00

6,32B.

lA∆ \

∆\

∆(

∆(

(27)

Należy dodać, iż w celu umożliwienia stabilizacji
robota w dowolnym położeniu liniowym wartość YX w (27)
została wyzerowana. Natomiast dobór wartość Y umożliwia
osiągnięcie zadanej prędkości liniowej robota. Jej
wyznaczenie odbywa się w stanie ustalonym z użyciem
różnych metod [16]. W pracy, wartość tego wzmocnienia
wyznaczono symulacyjnie i wynosi ono Y ≅ 3,46.
Należy dodać, iż prawo sterowania (23) z wyznaczonymi
wartościami wzmocnień zaimplementowano w środowisku
Matlab. Natomiast w zbudowanym robocie balansującym
zaimplementowano część związaną ze sprzężeniem od stanu
wraz z filtracją sygnałów. Zatem, zaimplementowane prawo
można zapisać jako:
sterowania ∆
∆

4. WYNIKI

BC .

(28)

Przykładowe wyniki badań symulacyjnych, w postaci
trajektorii kąta odchylenia nadwozia robota od pionu oraz
jego prędkości liniowej przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
Można zauważyć (rys. 3) efektywne działanie części
systemu sterowania stabilizującego robota. Wynika to
z faktu, iż po około 1,2 s robot zostaje ustabilizowany
w punkcie pracy z początkowego wychylenia wynoszącego
0,3 rad. Warto dodać, iż badania pokazały skuteczność tego
działania dla odchyleń robota od osi pionowej do około 20°.
Natomiast trajektoria prędkości liniowej (rys. 4) zbiega do
1,1 m/s, co odpowiada osiągnięciu wartości zadanej
prędkości robota.

Jak już wspomniano wartości poszczególnych elementów l
można dobrać różnymi metodami. W niniejszej pracy,
wykorzystano podejście bazujące na rozwiązaniu liniowokwadratowego zadania optymalizacji - LQR. Zgodnie z nim
optymalne wartości l znajdowane są w wyniku
minimalizacji, zależnej od zmiennych stanu oraz sterowań,
odpowiedniej funkcji celu. Efekt ten można uzyskać poprzez
rozwiązanie algebraicznego równania Riccatiego postaci:
GC m

mG

mHnop HC m

q

r,

(24)

gdzie: m – rozwiązanie równania Riccatiego, n, q –
diagonalne macierze wag, związane odpowiednio ze
zmiennymi stanu i sterowaniami.

Rys. 3. Trajektoria kąta odchylenia

Natomiast finalnie, wartości optymalnych wzmocnień
wyznaczane są z następującej zależności:
l

qo= HC m.

(25)

Analiza doboru macierzy wag n i q nie stanowiła
przedmiotu badań zawartych w artykule, stąd przyjęto
arbitralny ich wybór, zakładając jedynie największą
istotność odchylenia kątowego. Zatem, są one postaci:

30

Rys. 4. Trajektoria prędkości liniowej robota
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Jak już wspomniano opracowane rozwiązanie jest
sukcesywnie
implementowane
w
zbudowanym
dwukołowym robocie balansującym. W związku z tym
artykuł, z punktu widzenia eksperymentów, stanowi jedynie
przyczynek do dalszych badań tego typu. Niemniej jednak,
pierwsze obiecujące wyniki ilustrujące jakość działania
opracowanego filtru Kalmana zaprezentowano na rysunku 5.
Natomiast filmy ukazujące stabilizację robota dostępne są
pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCzUYi7qJCel0Vs3z2gp8EA. Jak można zauważyć na rysunku 5 trajektoria
estymaty położenia kątowego potwierdza poprawność
działania zaprojektowanego filtru.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
Rys. 5. Przebieg pomiaru kąta odchylenia i jego estymaty

5. WNIOSKI KOŃCOWE
W artykule przedstawiono projekt systemu sterowania,
bazującego na informacyjnym sprzężeniu zwrotnym od
stanu lub stanu estymowanego oraz sprzężeniu w przód od
zadanej prędkości liniowej dla dwukołowego robota
balansującego. Sprzężenie od stanu stanowiące swego
rodzaju alternatywę (lub uzupełnienie) dla klasycznych
sprzężeń zwrotnych od wielkości wyjściowych sterowanych
umożliwia bardzo dobrą stabilizację robota. Ponadto
parametry tego typu regulatora mają charakter wzmocnień,
których wartości mogą być, z powodzeniem, dobierane na
drodze optymalizacji. Warto dodać, iż podejście to daje,
w pewnym sensie, możliwość uwzględniania ograniczeń na
amplitudę sygnału sterującego, poprzez dobór macierzy wag,
której to cechy bezpośrednio pozbawione są typowe układy
regulacji.
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A CONTROL SYSTEM DESIGN FOR TWO-WHEELED BALANCING ROBOT
A two-wheeled balancing robot is one type of structures based on the principle of a mobile inverted pendulum. The
main aim of controlling a balancing robot is to stabilise it at the upper equilibrium point and to enable its movement with the
set speed. In this paper, a synthesis of a balancing robot control system has been given. Within its framework, based on the
model using Newton's laws, a feedforward state-feedback control system structure has been designed. The controller
parameter values have been computed using optimisation tools. More specifically, the linear-quadratic regulator (LQR) has
been designed. Moreover, due to the insufficient quality of measurements used in the control system, a linear discrete
Kalman filter has been developed. The complete control system has been implemented and tested in the Matlab/Simulink
environment.
Keywords: balancing robot, LQR, synthesis of control system.
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MODEL KONSTRUKCYJNY I STEROWANIE ROBOTAMI MOBILNYMI
W ŚRODOWISKU Z PRZESZKODAMI
Bartosz MACIĄG, Wojciech MAKOHOŃ, Krzysztof MILEWSKI, Robert PIOTROWSKI
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
e-mail: maciagbartosz96@gmail.com; wojtek.makohon@gmail.com; milewskik51@gmail.com; robert.piotrowski@pg.edu.pl
Streszczenie: W dzisiejszych czasach mobilne roboty
autonomiczne zyskują coraz większą popularność, zarówno
w środowiskach przemysłowych jak i w konsumenckich. Mają one
głównie na celu ułatwianie pracy człowieka poprzez przejęcie
części jego obowiązków. Z racji różnorodności środowisk, w jakich
mogą one pracować, korzystają z algorytmów omijania przeszkód
w celu osiągnięcia swobody poruszania się. Artykuł przedstawia
model konstrukcyjny oraz wykonanie dwóch autonomicznych
robotów mobilnych wraz z planszą, na której były przeprowadzane
testy. Następnie po zmontowaniu pojazdów należało je
zaprogramować. W tym celu opracowano algorytm omijania
przeszkód, oparty na poszukiwaniu bezkolizyjnej ścieżki na
podstawie obliczania pochodnej z uśrednionych wartości
pomiarów. Dodatkowo, w celu prostej zmiany parametrów
działającego algorytmu, opracowano aplikację mobilną na
urządzenia z systemem Android. Na koniec przeprowadzono
badania testowe oraz dokonano analizy uzyskanych wyników.
Słowa kluczowe: mechatronika, robot mobilny, układ regulacji.

1. WPROWADZENIE
Pojazdy autonomiczne coraz częściej znajdują
zastosowanie w różnych dziedzinach życia, poprzez
zastąpienie lub wspomaganie człowieka w ciężkich,
żmudnych, monotonnych i powtarzalnych pracach.
Podstawowe cechy definiujące autonomiczny pojazd to
między innymi: niezależność w podejmowaniu decyzji,
odbieranie informacji ze środowiska za pomocą różnych
urządzeń pomiarowych i przetwarzanie ich oraz
oddziaływanie
na
środowisko.
Pojazdy
takie
wykorzystywane są między innymi w przemyśle [1], a także
w zastosowaniach konsumenckich [2].
2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Głównym celem projektu była budowa dwóch
autonomicznych
pojazdów
poruszających
się
po
ograniczonej powierzchni zawierającej statyczne przeszkody
o różnym kształcie. Przeszkodami dynamicznymi miały być
roboty.
Pojazdy musiały mieć małe rozmiary, charakteryzować
się dużą zwrotnością oraz dynamiką. Konieczne było
zastosowanie odpowiednich urządzeń pomiarowych
pozwalających na zlokalizowanie przeszkód. Wybrana
platforma sprzętowa powinna umożliwić implementację
prostych, ale efektywnych algorytmów omijania przeszkód
dostosowanych do niskobudżetowych konstrukcji.

Zdecydowano się na budowę pojazdów o napędzie
różnicowym ze względu na brak konieczności zastosowania
mechanizmu różnicowego.
3. MODEL KONSTRUKCYJNY ROBOTÓW
MOBILNYCH
Część elektroniczna pojazdu została zaprojektowana za
pomocą środowiska EAGLE CAD. Sercem układu był
mikrokontroler Atmega 328P-PU wraz z komponentami
wymaganymi do zapewnienia stabilnej pracy takimi jak:
rezonator kwarcowy o częstotliwości 16 MHz, pasywne
układy filtrujące napięcie, czy rezystor podciągający wejście
resetujące. Możliwości sprzętowe oferowane przez ten
mikrokontroler (32 kB pamięci Flash, 23 linie
wejścia/wyjścia, 6 kanałów PWM oraz 6 kanałów 10bitowego przetwornika A/C) w zupełności wystarczyły do
przetwarzania danych i realizacji zadanych algorytmów
sterowania [3].
Kolejną istotną częścią projektu było zasilanie.
Zdecydowano się zastosować akumulatory litowopolimerowe o pojemności 520 mAh, napięciu znamionowym
7,4 V oraz wydajności prądowej 25 C. Akumulatory te
charakteryzują się dużą wydajnością przy stosunkowo małej
masie i rozmiarach.
W pojazdach wykorzystano silniki firmy Pololu z serii
micro low power. Cechują się one małymi rozmiarami,
niedużym poborem prądu oraz stosunkowo dużą mocą.
Zastosowane silniki posiadały przekładnię mechaniczną
30:1, dzięki czemu charakteryzują się one większym
momentem obrotowym, tym samym zapewniając dużą
dynamikę pojazdu. Silniki zostały wyposażone w enkodery
służące do przetwarzania ilości obrotów wału silnika na
impulsy elektryczne odczytywane przez mikrokontroler.
Dzięki temu zyskano możliwość sterowania prędkością obu
silników (a tym samym prędkością i kierunkiem ruchu
całego pojazdu) w pętli zamkniętej. Silniki były sterowane
za pomocą sterownika silników opartego na układzie
podwójnego mostka H.
W celu zapewnienia możliwości odbierania informacji
o otaczającym środowisku, a tym samym lokalizacji
przeszkód, zastosowano analogowe czujniki optyczne firmy
Sharp. Urządzenia te są często wykorzystywane przez
konstruktorów
robotów
mobilnych
o
różnych
przeznaczeniach. Zastosowane czujniki pozwalają na
wykrywanie obiektów w zakresie 4 – 30 cm.
Ostatnim
istotnym
elementem
projektu
jest
zapewnienie możliwości komunikacji. W tym celu

zastosowano moduł Bluetooth HC-06, który pozwala na
połączenie z urządzeniem mobilnym. W rozdziale 5 opisano
proces tworzenia aplikacji mobilnej, która pełniła rolę
sterowania nadzorczego.
Oprogramowanie robotów oparto na platformie
Arduino.
Jest
to
ustandaryzowana
platforma
programistyczna przeznaczona dla mikrokontrolerów,
zawierająca szereg funkcjonalności i gotowych bibliotek
ułatwiających ich programowanie [4].
Kolejnym etapem projektu był montaż robotów.
Wybrane części należało umieścić na zaprojektowanej płytce
PCB, a następnie sprawdzić działanie robotów
w poszukiwaniu ewentualnych błędów konstrukcji
związanych
z
odpowiednim zamontowaniem lub
zaprojektowaniem poszczególnych części. Efekt końcowy
procesu montażu przedstawiający widok robota z góry został
umieszczony na rys. 1.

Strukturę sterowania zastosowaną w obu pojazdach
pokazano na rys. 2.

Rys. 2. Schemat struktury sterowania pojazdem
Rys. 1. Widok robota z góry

Zdecydowano, aby środowisko, w którym będą
poruszać się roboty było ograniczone. Taka decyzja pozwala
na lepszą kontrolę pracy urządzeń oraz eliminację części
zakłóceń zewnętrznych, takich jak zmienność faktury
powierzchni, jej równość, gładkość czy zabrudzenia. W tym
celu
zbudowano
planszę
stanowiącą
środowisko
z przeszkodami do badania działania algorytmu. Ma ona
pole powierzchni równe 1,5625 m2, co zapewnia
wystarczająco dużą przestrzeń nieutrudniającą badania
zachowania robotów. Przeszkody statyczne stanowiły
elementy przestrzenne, różnych kształtów i wielkości,
a przeszkodami dynamicznymi były poruszające się roboty.
4. ALGORYTMY STEROWANIA
Strukturę sterowania podzielono na dwie części.
Pierwszy, niskopoziomowy moduł odpowiedzialny był za
realizację wartości zadanej prędkości oraz kierunku dla obu
silników. Zastosowano klasyczny regulator PI o nastawach
dobranych w sposób eksperymentalny. Regulator ten
zapewniał dużą dynamikę prędkości silnika i eliminację
uchybu w stanie ustalonym [5].
Drugi, wysokopoziomowy moduł odpowiedzialny był
za realizację algorytmów omijania przeszkód na podstawie
odczytów z dalmierzy i wypracowanie wartości zadanej
prędkości dla silników realizowanych przez warstwę
niskopoziomową.
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gdzie:
Vzad[k] – zadana prędkość silników, wypracowana przez
nadrzędny algorytm omijania przeszkód,
e[k]
– sygnał uchybu,
u[k]
– sygnał sterujący silnikami (wypełnienie sygnału
PWM),
ω[k]
– prędkość obrotowa silników,
z(t)
– sygnały zakłócające,
v[k]
– prędkość liniowa całego robota,
v*[k] – prędkość liniowa robota po przetworzeniu przez
enkoder.
Jednym z dwóch zaimplementowanych algorytmów był
algorytm nazwany Derivative Search. Zasada jego działania
polegała na poszukiwaniu kierunku jazdy poprzez obliczanie
pochodnej ze średniej arytmetycznej pomiarów odległości.
Robot porusza się prosto, dopóki w jego polu nie znajdzie
się przeszkoda. W momencie jej wykrycia zaczyna obracać
się w miejscu i skanować otoczenie, obliczając przy tym
różnicę pomiędzy aktualną, a poprzednią uśrednioną
wartością odczytu z dalmierzy. Skanowanie zostaje
zakończone w momencie uzyskania odpowiednio małej
różnicy (pochodnej), co jest równoznaczne z odnalezieniem
najdłuższej bezkolizyjnej ścieżki. Warto zwrócić uwagę, że
algorytm w przedstawionej postaci kończy swoje działanie
w momencie odnalezienia najdłuższej bezkolizyjnej ścieżki,
ale z matematycznego punktu widzenia, jest ona ekstremum
lokalnym. Odnaleziona ścieżka niekoniecznie jest najdłuższą
ścieżką w sensie globalnym Podeście takie sprawia, że
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algorytm działa szybciej, a ruch robota jest płynny. Schemat
blokowy algorytmu pokazano na rys. 3.

iterację algorytmu, metoda przetwarzająca informacje
otrzymane z dalmierzy, metoda ustawiająca odpowiedni stan
diod LED służących do sygnalizacji, a także pola określające
zasięg widzenia robota oraz szerokość pętli histerezy przy
przechodzeniu pomiędzy stanami braku przeszkody
i wykrycia przeszkody. Dzięki zastosowaniu histerezy
wyeliminowano wpływ szumów pomiarowych z dalmierzy,
który powodował oscylacje pomiędzy stanami w przypadku,
gdy przeszkoda znajdowała się na granicy pola widzenia.
Metody służące do zmian tych parametrów zostały
stworzone z myślą o użyciu ich z poziomu aplikacji SCADA
(ang. Supervisory Control And Data Acquisition).
Dzięki zastosowanej architekturze oprogramowania
implementacja kolejnych, dodatkowych algorytmów jest
bardzo prosta, a nowy moduł oprogramowania nie wpływa
na istniejący i przetestowany kod. Implementacja nowego
algorytmu omijania przeszkód wygląda następująco:
1. Stworzenie nowej klasy dziedziczącej po klasie
ObstacleAvoidanceAlgorithm,
2. Przesłonięcie metod wirtualnych,
3. Stworzenie dowolnej ilości pól i metod pomocniczych
właściwych dla danego algorytmu.
5.

Rys. 3. Schemat blokowy algorytmu Derivative Search

Wymienione algorytmy zostały zaimplementowane
w języku C++. Dzięki temu wykorzystano zalety
programowania obiektowego do stworzenia czytelnego
kodu, łatwego w zarządzaniu i rozbudowie, a także
rozdzieleniu odpowiedzialności na pojedyncze moduły
oprogramowania [6].
W celu implementacji algorytmów omijania przeszkód
stworzono
klasę
abstrakcyjną
o
nazwie
ObstacleAvoidanceAlgorithm, której kod przedstawiono na
listingu 1.
Listing 1. Kod klasy ObstacleAvoidanceAlgorithm
{
protected:
bool obstacleDetected;
float hysteresis;
float boundary;
float sensorReadings[3];
bool checkForObstacles();virtual void
setLEDs(Result &r) = 0;
public:
ObstacleAvoidanceAlgorithm();
void GetDistances
(float left, float middle, float right);
void SetBoundary(float newBoundary);
void SetHysteresis(float newHysteresis);
float GetBoundary();
float GetHysteresis();
virtual Result Run() = 0;
};

Klasa ta zawiera deklaracje pól oraz metod
wykorzystywanych przez wszystkie algorytmy omijania
przeszkód. Są to między innymi: metoda wykonująca jedną

APLIKACJA MOBILNA

Kolejnym etapem, po zaimplementowaniu algorytmów
omijania przeszkód w robotach, było stworzenie aplikacji
mobilnej, która pozwalałaby na nadrzędne sterowanie
poprzez możliwość włączania i wyłączania robota oraz
zmianę aktualnie działającego algorytmu omijania przeszkód
i jego kluczowych parametrów. Komunikacja pomiędzy
telefonem, a robotem odbywa się poprzez standard
Bluetooth. Do zaprojektowania graficznego interfejsu
użytkownika oraz stworzenia odpowiedniego programu
aplikacji wykorzystano środowisko MIT App Inventor. Jest
to oprogramowanie stworzone przez studentów oraz
pracowników Massachusetts Institute of Technology
pozwalające na łatwe i szybkie projektowanie aplikacji
mobilnych na urządzenia z systemem Android.
Następnie zintegrowano aplikację i wysyłane przez nią
komunikaty z oprogramowaniem robota, co umożliwiło
przetwarzanie informacji w celu uzyskania pożądanego
efektu. Mając na uwadze potencjalną rozbudowę
w przyszłości, zapewniono możliwość obsługi wielu
mediów
komunikacyjnych
przez
jeden
moduł
oprogramowania. W tym celu stworzono klasę o nazwie
Communication, korzystającą z mechanizmu wstrzykiwania
zależności (ang. Dependency Injection). Klasa ta korzysta
z abstrakcyjnego wskaźnika typu Stream – bazowego typu
dla wszystkich rodzajów mediów korzystających
z szeregowej transmisji danych. Klasa ta zawiera zestaw
metod niezbędnych do dwukierunkowej komunikacji
z systemem sterowania nadzorczego. Jej kod przedstawiono
na listingu 2.
Listing 2. Kod klasy Communication
{
private:
Stream *stream;
public:
String ReadMessage();
bool Available();
void SendMessage(String msg);
void Begin(Stream *str);
};
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6.

BADANIA TESTOWE

Zdecydowano się przetestować działanie algorytmu
omijania przeszkód w trzech różnych środowiskach: tylko
z przeszkodami statycznymi, tylko z przeszkodami
dynamicznymi oraz w środowisku z dwoma rodzajami
przeszkód. Każdorazowo próby trwały po dziesięć minut.
Sprawdzano również wpływ zmiany wartości parametrów
granicy wykrywania przeszkód oraz histerezy.
Podczas badania algorytmu omijania z przeszkodami
statycznymi robotowi czasem zdarzało się zderzać
z przedmiotami w wyniku bezpośredniego najechania na nie,
nie były to jednak otarcia. Zauważalne było chwilowe
przyspieszanie po „oderwaniu się” od najechanej
przeszkody, co wynika z zastosowanego regulatora
prędkości. W rejonach planszy, w których odległości między
przeszkodami były mniejsze, pojazd często zatrzymywał się
i poruszał zygzakiem. Zmniejszenie wartości granicy
powodowało redukcję tych objawów, robot jeździł
zdecydowanie bardziej płynnie i rzadziej korygował
kierunek ruchu.
Działanie algorytmu w środowisku z przeszkodami
dynamicznymi było satysfakcjonujące. Roboty zazwyczaj
omijały się, do zderzeń dochodziło sporadycznie.
Zmniejszenie wartości granicy wykrywania przeszkód
ponownie powodowało bardziej płynne poruszanie się
robotów, lecz nie wpływało znacznie na liczbę zderzeń.
W środowisku z przeszkodami mieszanymi robotom
również zdarzało się uderzać w przeszkody. Czasami było to
spowodowane zmianą kierunku ruchu po wykryciu
zbliżającej się drugiej konstrukcji. Rzadziej dochodziło do
kontaktów między samymi robotami. Tak samo jak
w poprzednich przypadkach, zmniejszenie wartości
parametrów wpływało na poprawę jakości działania
algorytmu. Wyniki badań zostały przedstawione w tabeli 1.

Algorytm

Rodzaj
przeszkód

DerivativeSearch

Statyczne
Dynamiczne
Mieszane

7.

Skuteczność
omijania
(liczba
kontaktów
z przeszkodą
lub barierą)[-]
6
5
11

Zaimplementowany algorytm omijania przeszkód
spełnił swoje zadanie. Ograniczenia sprzętowe i dokładność
urządzeń pomiarowych nie pozwalają na osiągnięcie

PODSUMOWANIE

Prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem
robotów autonomicznych zdolnych do omijania przeszkód
zakończyły się sukcesem. Zostały spełnione założenia
projektowe.
Proponowaną kontynuacją prac może być próba
implementacji kolejnych, bardziej zaawansowanych
algorytmów omijania przeszkód, opartych na metodach
optymalizacji np. CVM (ang. Curvature Velocity Method).
8.
1.

2.

3.

4.

Tabela 1. Wyniki badań dla algorytmu DerivativeSearch
Parametr
Pobór energii
(różnica
napięcia na
akumulatorze)
przez 10 minut
działania [V]
0,10
0,11
0,11

bezbłędnych wyników podczas badań, aczkolwiek uzyskane
działanie jest zadowalające. Częstym powodem kontaktu
z przeszkodami są wystające poza obrys pojazdu koła lub
nawet przewody łączące czujniki i akumulator, które
zahaczając o obiekt sprawiają, że cała konstrukcja obraca
się. Kolejnym powodem jest zakres pomiarowy urządzeń
pomiarowych. Kiedy robot obracał się w odległości od
przeszkody mniejszej niż około 4 cm, nie była ona
wykrywana i konstrukcja uderzała w nią.

5.

6.
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CONSTRUCTION MODEL AND CONTROL OF MOBILE ROBOTS
IN AN ENVIRONMENT WITH OBSTACLES
Nowadays autonomous robots gain increasingly more popularity in both consumer and industrial applications.
Their main goal is to support human’s work. Due to high diversity of environments these robots work in, there is a need for
utilizing obstacle avoidance algorithms which allow them for safe maneuvering. This paper presents a complete process of
designing and assembling two autonomous robots as well as the board used for tests. One algorithm was proposed, which was
based on calculating derivative of averaged sensor measurements. Additionally, various software development aspects are
covered, including a mobile application for Android devices, which was used as a supervisory control. In the end, a series of
performance tests were conducted, along with results analysis.
Keywords: mechatronics, mobile robot, control system.
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Streszczenie: W artykule opisany został problem analizy sceny na
obrazach oraz sekwencjach video. Zadanie analizy sceny polega na
detekcji, lokalizacji i klasyfikacji obiektów znajdujących się na
obrazach. Zaimplementowany system wykorzystuje głęboką sieć
neuronową, której struktura oparta została na architekturze YOLO
(You Only Look Once). Niskie zapotrzebowania obliczeniowe
wybranej architektury pozwala na wykonywanie detekcji w czasie
rzeczywistym z zadowalającą dokładnością. W pracy
przeprowadzono również badania nad doborem odpowiedniego
optymalizatora wykorzystywanego w procesie uczenia. Jako
przykładową aplikację wybrano analizę ruchu ulicznego w której
skład wchodzi wykrywanie i lokalizacja obiektów takich jak m.in.
samochody, motocykle czy sygnalizacja świetlna. Systemy tego
typu mogą być wykorzystywane w wszelkiego typu systemach
analizy wizyjnej otoczenia np. w pojazdach autonomicznych,
systemach automatycznej analizy video z kamer przemysłowych,
systemach dozoru czy analizy zdjęć satelitarnych.
Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, detekcja obiektów,
przetwarzanie obrazu, głębokie uczenie.

1. WSTĘP
Rozwój głębokich sieci neuronowych umożliwił
efektywne wykorzystanie tych algorytmów w wielu
dziedzinach takich jak wspomaganie decyzji, analiza
obrazów i dźwięków, klasyfikacja, prognozowanie czy
wykrywanie uszkodzeń i anomalii. Szczególnie dynamicznie
tego typu systemy rozwijają się w obszarze analizy obrazów.
Od lat, znacznie przewyższają dokładnością działania
klasyczne algorytmy oparte o ręczne przygotowanie
ekstraktora cech i prostego klasyfikatora.
W pracy zajęto się nieco trudniejszym zadaniem,
mianowicie problemem detekcji obiektów na obrazie.
Zadanie detekcji polega na wykryciu obiektu na fotografii
czyli określeniu jego rozmiaru oraz położenia (poprzez
otoczenie ramką) a następnie jego klasyfikacji (określeniu
klasy danego obiektu). Jest to problem znacznie bardziej
złożony niż klasyfikacja, ponieważ oprócz określenie jaki
obiekt znajduje się na obrazie należy wskazać jego dokładną
lokalizację.
Zadanie
to
jest
wielocelowym
problemem
optymalizacyjnym. Jednym z problemów spotykanych
podczas projektowania systemów jest uwzględnienie
kompromisu między szybkością obliczeń a dokładnością
detekcji. Zwiększenie dokładności działania sieci
neuronowej często prowadzi do znacznego wydłużenia czasu

obliczeń, uniemożliwiając przetwarzanie danych w czasie
rzeczywistym.
Systemy detekcji zbudowane w oparciu o głębokie
sieci
neuronowe
znalazły
zastosowanie
m.in.
w zaawansowanych systemach monitoringu, pojazdach
autonomicznych, automatyzacji żmudnej pracy ludzkiej
w oznaczaniu wykonanych fotografii.
2. PRZEGLĄD LITERATURY
Zadanie detekcji wymaga zastosowania złożonych
algorytmów. Wykorzystanie głębokich sieci neuronowych
pozwoliło na osiągnięcie znacznie lepszych rezultatów,
w porównaniu do klasycznych metod opartych o ekstraktory
cech i uczenie maszynowe.
Jedną z klas algorytmów są metody oparte na
propozycjach tzw. regionów zainteresowań ROI (z ang.
Regions of Interest). Regiony te to obszary na obrazie,
w których prawdopodobnie znajduję się obiekt. Obiekty
wyekstrahowane z tych obszarów podawane są na sieć
neuronową w celu klasyfikacji. W celu detekcji obiektów na
obrazie, części obrazu podawane są wielokrotnie na sieć
neuronową, co znacznie wydłuża działanie algorytmu, ale
zwiększa jego dokładność działania. Spośród popularnych
algorytmów wykorzystujących metody ROI można
wymienić algorytm OverFeat [1] czy rodzinę algorytmów
Region-based Convolutional Neural Network [2]–[4].
Algorytmy bazujące na regresji oraz klasyfikacji
potrzebują jedynie jednorazowego podania obrazu na sieć
neuronową, w której dokonywane są wszystkie potrzebne
operacje mające na celu detekcję obiektu (wskazanie
lokalizacji
i
klasyfikacja).
Powoduje
to
nawet
kilkunastokrotne skrócenie czasu obliczeń co umożliwiając
działanie systemów w czasie rzeczywistym. Odbywa się to
jednak kosztem utraty dokładności detekcji. Spośród
popularnych algorytmów wykorzystujących pojedynczą
propagacje przez sieć neuronową można wymienić You
Only Look Once w wersji pierwszej [5] i wersji drugiej [6]
oraz architekturę Single Shot Detector [7].
3. BAZA DANYCH
Do uczenia głębokiej sieci neuronowej wykorzystano
bazę danych COCO (ang. Common Objects in Context) [8],

która zawiera 123 tysiące zdjęć, zawierających 886 tysięcy
oznaczonych obiektów spośród 80 wyróżnionych klas.
Wybrana baza danych posiada zdjęcia z dużą ilością
bardzo małych obiektów. Zdjęcia te nie są łatwe do analizy
ponieważ wiele obiektów jest przedstawionych tylko
fragmentarycznie lub w taki sposób, że nawet człowiek ma
kłopoty z ich właściwym rozpoznaniem. Ludzie czasami
potrafią wywnioskować czym jest dany obiekt poprzez
kontekst otoczenia, natomiast sztuczna sieć neuronowa
bazuje na zdobytej podczas procesu uczenia, zdolności do
rozpoznawania
cech,
wzorców,
kształtów,
charakterystycznych dla danej klasy obiektów.
Z bazy danych wybrano 7 klas reprezentujących
obiekty spotykane w ruchu ulicznym, które przedstawione
zostały w tablicy 1. Liczebność obiektów w poszczególnych
klasach nie jest zbilansowana, co może prowadzić do
mniejszej dokładności detekcji w przypadku mniejszej
liczby obiektów w ramach danej klasy.
Do każdego zdjęcia dołączone są adnotacje
z oznaczeniem lokalizacji oraz klasy znajdujących się na
zdjęciu obiektów.

w wysokości), prawdopodobieństwo obecności obiektu
w danej ramce (c), oraz prawdopodobieństwo klasyfikacji
dla wszystkich klas przeznaczonych do detekcji (k1, k2).
Otrzymane wyniki są relatywne względem komórek oraz
predefiniowanych ramek kotwicznych, w celu otrzymania
parametrów ramek otaczających obiekty należy je
przetworzyć. Dodatkowo, w celu eliminacji niepoprawnych
wyników
detekcji,
należy
dokonać
końcowego
przetwarzania wyników m.in: usunąć detekcje o niskiej
pewności wykrycia obiektu oraz wielokrotne wykrycia tego
samego obiektu w różnych ramkach.

Tablica 1. Wykaz klas wraz z liczbą obiektów zbioru treningowego
i walidacyjnego

Rys. 1. Przykład działania architektury YOLOv2

4.

Klasa

Liczba obiektów
treningowych

Liczba obiektów
walidacyjnych

Rower

7071

316

Samochód

43663

1932

Motocykl

8697

371

Autobus

6043

285

Ciężarówka

9948

415

Sygnalizacja
świetlna

12820

637

Znak stop

1974

75

ARCHITEKTURA

Spośród wielu architektur postanowiliśmy wybrać
architekturę YOLOv2, która umożliwia działanie w czasie
rzeczywistym. YOLOv2 jest szybką, w pełni konwolucyjną
siecią neuronową, co oznacza, że nie posiada klasycznych
warstw w pełni połączonych. Struktura wykorzystuje jedynie
jedną propagację przez sieć w celu detekcji, co znacznie
przyspiesza jej działanie i umożliwia jej implementację
w systemach czasu rzeczywistego. Sieć dokonuje 32-krotnej
redukcji rozmiaru, co przy obrazie wejściowym o rozmiarze
416x416 pikseli daje wyjście o rozmiarze 13x13, dzieląc go
na równe komórki, które odpowiadają za dane części obrazu.
W każdej z tych komórek następuje detekcja 5
(hiperparametr) obiektów, co jest możliwe dzięki
zastosowaniu tzw. ramek kotwicznych, czyli stałych ramek,
wprowadzonych ręcznie przez programistę, których
rozmiary i proporcje dobierane są w zależności od
realizowanego problemu. Wykrywane obiekty przypisywane
są do ramki kotwicznej, której rozmiary są najbardziej
zbliżone do rozmiaru obiektu. Na Rys. 1 przedstawiono
detekcję w przypadku zastosowania 2 ramek kotwicznych
oraz 2 klas obiektów. Każda ramka zawiera parametry, które
opisują umiejscowienie centrum obiektu względem komórki
(x – odległość od lewej strony komórki, y – odległość od
górnej granicy komórki), odchylenie od wartości ramki
kotwicznej (w – różnica w szerokości, h – różnica
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Wykorzystana w badaniach sieć składa się z około 51
milionów parametrów, składa się z 23 warstw
konwolucyjnych, w których krok przesunięcia filtru dla
wszystkich warstw to jeden piksel. Dodatkowo stosowane
jest wypełnienie krawędzi obrazu zerami (tzw. padding),
dzięki czemu operacje konwolucji nie powodują redukcji
rozmiaru obrazu. Po każdej warstwie konwolucyjnej
umiejscowiona
jest
warstwa
normalizacji
(batch
normalization). Znormalizowane wartości podawane są na
funkcję aktywacji typu LeakyReLU. Uproszczony schemat
sieci neuronowej został przedstawiony na rys. 2.

Rys. 2. Uproszczona struktura sieci neuronowej YOLO

4.1. Proces uczenia sieci neuronowej
Proces uczenia sieci neuronowej
minimalizacji założonej funkcji celu (kosztu)
parametrów, celem znalezienia optymalnych
sieci. Funkcja kosztu w zadaniach detekcji

polega na
względem jej
wartości wag
jest znacznie
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bardziej złożona niż w przypadku zadań klasyfikacji.
W architekturze YOLOv2 zastosowana funkcja kosztu, która
składa się z 4 części odpowiedzialnych za określenie błędów
lokalizacji, wymiarów, pewności wykrycia obiektu w danym
obszarze oraz klasyfikacji obiektu w danym obszarze. Dla
porównania, w przypadku zagadnienia klasyfikacji, funkcja
kosztu sprowadza się tylko do ostatniego członu Lclass
Zadanie optymalizacji określone jest następująco:
(1)
(2)

gdzie:
θ – parametry sieci neuronowej (wagi i progi),
X – adnotacje i klasy zwracane przez sieć,
Y – adnotacje i klasy opisane w zbiorze uczącym,
Lx,y – błąd lokalizacji współrzędnych obiektu,
Lw,h – błąd wymiarów obiektu,
Lobj – błąd detekcji w przypadku obecności obiektu,
Lnoobj – błąd detekcji w przypadku braku obiektu,
Lclass – błąd klasyfikacji.
4.2. Algorytmy optymalizacji
Wybór odpowiedniego algorytmu optymalizacyjnego
ma istotny wpływ na proces uczenia oraz ostateczny
uzyskany wynik detekcji na zbiorze walidacyjnym. W pracy
porównano działanie różnych popularnych algorytmów
optymalizacji na proces uczenia sieci neuronowej, osiągane
wyniki oraz na czas trwania treningu.
Pierwszym z wybranych algorytmów jest algorytm
SGD (Stochastic Gradient Descent) [9]. Jest to jeden
z klasycznych algorytmów optymalizacyjnych. Pomimo
prostoty działania nadal jest szeroko używany w procesie
uczenia głębokich sieci neuronowych.
Algorytm SGD-R (Stochastic Gradient Descent with
warm Restarts) [10] jest modyfikacją algorytmu SGD.
Wykorzystuje on zmienny współczynnik uczenia, którego
wartość zmienia się w sposób kosinusoidalny względem
kolejnych epok uczenia. Dodatkowo, co pewną liczbę epok
następuje nagły wzrost współczynnika uczenia, którego
celem jest unikanie lokalnych minimów.
Algorytm ADAM (Adaptive Moment Estimation) [11]
jest wydajnym algorytmem uczącym sieci neuronowe, który
dobrze sprawdza się w zadaniach charakteryzujących się
dużym zbiorem uczącym oraz przy architekturach
zawierających dużą liczbę parametrów. Jest to metoda
dedykowana do uczenia głębokich sieci neuronowych.
Algorytm określa wartości współczynnika uczenia na
podstawie średniej oraz wariancji gradientu. Następnie
parametry aktualizowane są wykorzystując odpowiadające
im współczynniki uczenia.
5.

EKSPERYMENTY

W ramach eksperymentów przetestowano opisane
algorytmy uczenia. Na rysunku 3 zaprezentowano wartości
funkcji celu podczas uczenia, dla różnych algorytmów
optymalizacyjnych.
Zaobserwować
można
wysoką
skuteczność algorytmu ADAM – minimalna wartość błędu
walidacji została osiągnięta w dużo krótszym czasie od
innych algorytmów. Pomimo lepszego działania algorytmu
SGD-R w zdaniach klasyfikacji, w zadaniu detekcji wyniki
osiągnięte przez ten algorytm były zbliżone do wyników
osiągniętych za pomocą algorytmu SGD.

Rys. 3. Wartości funkcji celu podczas uczenia

Najlepszy model, który został nauczony za pomocą
algorytmu ADAM został poddany dodatkowym testom,
których wyniki przedstawione są w tablicy 2.
Tablica 2. Uzyskane metryki dla modelu optymalizowanego
z wykorzystaniem algorytmu ADAM
Metryka

IoU

Powierzchnia

Maksymalna
liczba
detekcji

Wyni
k

Average
Precision
(AP)

0,50 : 0,95

Dowolna

100

0,151

0,50

Dowolna

100

0,295

0,75

Dowolna

100

0,142

0,50 : 0,95

Mała

100

0,011

0,50 : 0,95

Średnia

100

0,183

0,50 : 0,95

Duża

100

0,359

0,50 : 0,95

Dowolna

1

0,148

0,50 : 0,95

Dowolna

10

0,168

0,50 : 0,95

Dowolna

100

0,168

0,50 : 0,95

Mała

100

0,012

0,50 : 0,95

Średnia

100

0,197

0,50 : 0,95

Duża

100

0,394

Average
Recall
(AR)

Metryka AP (Average Precission) określa stosunek
poprawnych detekcji do sumy poprawnych detekcji (czyli
poprawnym wyznaczeniu lokalizacji i klasyfikacji) oraz
fałszywych
detekcji
obiektów.
Wysoka
wartość
współczynnika AP świadczy o tym, że otrzymany system nie
generuje wielu fałszywych predykcji. Wartość IoU jest
miarą dokładności określenia położenia oraz rozmiaru
obiektu. Miara obliczana jest na podstawie rzeczywistej
ramki obiektu oraz ramki zwracanej przez sieć neuronową.
Zdefiniowana jest jako stosunek iloczynu (część wspólna)
ramek do ich sumy, co zostało przedstawione na rysunku 4.
Na podstawie wyników zawartych w tablicy 2
zaobserwować można, że wyższe wyniki osiągane są dla
mniejszych wartości IoU, co oznacza że dopasowanie ramek
do wymiarów obiektów nie jest idealne. System uzyskał
gorsze wyniki dla małych obiektów, co było spodziewanym
rezultatem. Jest to cecha sieci YOLO, której szybsze
działanie uzyskane jest kosztem gorszej detekcji małych
obiektów [12].
Metryka AR (Average Recall) określa stosunek
poprawnych detekcji do sumy poprawnych detekcji oraz
braków detekcji obiektów. Wysoka wartość współczynnika
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AR świadczy o tym, że otrzymany system nie pomija
obiektów znajdujących się na danym obrazie. Ilość obiektów
znajdujących się na obrazie nie wpływa w znaczący sposób
na wartości metryki AR. W przypadku obiektów o małej
powierzchni (poniżej 32x32 px) uzyskiwane wyniki są
znacznie niższe.

Rys. 4. Graficzne przedstawienie wartości IoU
Przykładowe uzyskane detekcje przedstawione zostały
na rysunkach 5 i 6. Uzyskana dokładność jest zadowalająca,
duże obiekty są wykrywane poprawnie.
System detekcji został stworzony w środowiskach
Keras oraz Tensorflow. Uczenie trwało 11h i zostało
przeprowadzono na jednostce obliczeniowej wyposażonej
w kartę graficzną GeForce 980Ti. W przypadku detekcji na
sekwencjach video uzyskano szybkość przetwarzania 10
klatek na sekundę przy wykorzystaniu karty graficznej Tesla
K80.

6. PODSUMOWANIE
Zaproponowany
system
umożliwia
uzyskanie
zadowalających wyników detekcji przy czasie obliczeń
umożliwiającym przetwarzanie materiałów video w czasie
rzeczywistym. Program poprawnie dokonuje detekcji
obiektów o dużym polu powierzchni, umożliwiając
zastosowanie systemu w wielu systemach wizyjnych.
Obiekty duże, nieprzysłonięte, znajdujące się na pierwszym
planie obrazu są poprawnie lokalizowane oraz
klasyfikowane. W przypadku detekcji obiektów o małej
powierzchni detekcje nie są zadowalające, co wynika
z kompromisu między jakością a szybkością działania.
Możliwe jest zwiększenie dokładności predykcji kosztem
czasu propagacji poprzez zastosowanie innych architektur
takich jak Faster R-CNN czy Mask R-CNN.
Duży wpływ na jakość działania sieci oraz czas
treningu
ma
dobór
odpowiedniego
algorytmu
optymalizującego.
Zastosowanie
algorytmu
ADAM
pozwoliło na znaczne skrócenie czasu treningu sieci
neuronowej.
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SCENE ANALYSIS USING YOLO NEURAL NETWORK
The paper describes the problem of scene analysis in images and video sequences. The task of scene analysis is to
detect, locate and classify objects in images. As an example of an application, traffic analysis was chosen, which includes the
detection and location of objects such as cars, motorcycles or traffic lights. The implemented system uses a deep neural
network, whose structure is based on the YOLO (You Only Look Once) architecture. Low computing requirements of the
chosen architecture allows performing real-time detection with satisfactory accuracy. The work also included a study on the
selection of an appropriate optimizer used in the learning process. The program correctly detects objects with a large surface
area, allowing the system to be used in traffic analysis. The work also showed that using the ADAM algorithm allowed
significantly shorten the training time of the neural network. Systems of this type can be used in many types of video analysis
systems such as autonomous vehicles, automatic video analysis systems with CCTV cameras, surveillance systems
or satellite image analysis.
Keywords: artificial neural networks, object detection, image processing, deep learning.
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Streszczenie: Możliwość identyfikacji narażeń napięciowych
układów
izolacyjnych znacząco wpływa na efektywność
w koordynacji izolacji, co z kolei wpływa na zwiększenie
niezawodności w przesyle i rozdziale energii elektrycznej.
W artykule poruszono jeden z możliwych scenariuszy narażeń
napięciowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych
związany z zawodnością ochrony odgromowej. Ważne znaczenie
w zachowaniu ochrony odgrywa ukształtowanie terenu, które może
mieć pozytywny jak i negatywny wpływ na ochronę przed
bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Rezultatem pracy
jest określenie charakterystycznych wartości szczytowych prądu
wyładowania atmosferycznego IUBmax, powyżej których ochrona
odgromowa jest zachowana. Obliczenia przeprowadzono w ujęciu
przestrzennym dla typowej konstrukcji wsporczej serii B2 typu
przelotowego i czterech przypadków ukształtowania powierzchni
terenu.
Słowa kluczowe: zawodność ochrony odgromowej, odległość
decyzji, teoria elektrogeometryczna, 3D.

1. WPROWADZENIE
Jednym z najważniejszych narażeń napięciowych
układów izolacyjnych (z punktu widzenia m. in. koordynacji
izolacji czy doboru odległości bezpiecznych) są narażenia
napięciowe wywołane bezpośrednimi wyładowaniami
atmosferycznymi do elementów konstrukcyjnych linii
napowietrznej [1].
Sposób prowadzenia linii w terenie, jak i samo
ukształtowanie powierzchni terenu może wpłynąć na poziom
narażeń
napięciowych
wywołanych
wyładowaniem
atmosferycznym
–
w
szczególności
związanych
z zawodnością ochrony odgromowej. W przypadkach, gdy
zastosowane w danej linii konstrukcje wsporcze
jednoznacznie lokalizują przewody nad terenem oraz biorąc
pod
uwagę
naturę
wyładowań
atmosferycznych
(wyładowania następują zazwyczaj do obiektów, do których
wyładowanie ma „najbliżej”) obserwuje się częstsze
bezpośrednie wyładowania atmosferyczne do elementów
konstrukcji linii w porównaniu do sąsiednich elementów
otoczenia. Z drugiej zaś strony prowadzenie linii przez
tereny leśne lub wzdłuż zboczy górskich może powodować,
że względna wysokość linii nad powierzchnią terenu
zmniejsza się przez co wyładowania atmosferyczne rzadziej
będą następować do tego obiektu.
Podstawowym środkiem ochrony przed bezpośrednimi
wyładowaniami do przewodów fazowych, w liniach
napowietrznych o napięciu nominalnym nie niższym niż
110 kV, są przewody odgromowe. Jednakże taka ochrona
nie jest w 100% skuteczna [2, 3]. O zawodności ochrony
odgromowej mówimy wtedy, gdy pomimo zastosowania

przewodu odgromowego może dojść do bezpośredniego
wyładowania atmosferycznego do przewodu fazowego. Przy
analizie tego scenariusza uderzenia wyładowania
atmosferycznego otrzymuje się maksymalną wartość
szczytową prądu wyładowania atmosferycznego IUBmax,
powyżej której przyjmuje się, że ochrona odgromowa jest
zachowana.
W literaturze można spotkać się z wieloma modelami,
na podstawie których można przeprowadzić analizę
zawodności
ochrony
odgromowej
zastosowanych
przewodów odgromowych w liniach napowietrznych.
Modele te można podzielić na trzy zasadnicze grupy [2, 3]:
modele oparte na odległości decyzji, modele oparte na
odległości aktywnej oraz modele uwzględniające rozkład
statystyczny odległości decyzji wyładowania do powierzchni
ziemi. W każdym modelu analiza możliwości wyładowania
atmosferycznego do elementów konstrukcyjnych linii lub do
powierzchni ziemi, dokonywana jest na podstawie
wyznaczonych odległości. Odległości te określane są na
podstawie spodziewanej wartości szczytowej prądu
wyładowania atmosferycznego dla każdego z możliwych
miejsc wyładowania (do przewodów fazowych, przewodów
odgromowych i powierzchni ziemi). Dodatkowo modele te
uwzględniają wyłącznie płaską powierzchnię terenu.
W artykule przybliżono ideę analizy zawodności
ochrony odgromowej w ujęciu przestrzennym linii
napowietrznych bazującej na teorii elektrogeometrycznej
(modelu bazującego na odległości decyzji). Obliczenia
dokonano dla pojedynczego przęsła linii napowietrznej
o napięciu nominalnym 110 kV, w której zastosowano
konstrukcje wsporcze serii B2 typu przelotowego.
Wynikiem obliczeń są charakterystyczne wartości szczytowe
prądu wyładowania atmosferycznego (IUBmax) w punktach
umiejscowionych wzdłuż przęsła, uwzględniając przy tym
różne warianty ukształtowania powierzchni terenu.
2. IDEA MODELU OCENY SKUTECZNOŚCI
OCHRONY ODGROMOWEJ BAZUJĄCEGO
NA ODLEGŁOŚCI DECYZJI
Model oceny skuteczności ochrony odgromowej oparty
na teorii elektrogeometrycznej, pozwala określić odległość
decyzji pioruna r w funkcji wartości szczytowej prądu
wyładowania atmosferycznego I. Odległość ta jest
definiowana pomiędzy czołem lidera wyładowania
piorunowego, a elementem, do którego może nastąpić
wyładowanie.
Odległość
decyzji
wyładowania
atmosferycznego dla każdego z możliwych miejsc
wyładowania (do przewodów fazowych, do przewodów

odgromowych i do powierzchni terenu) określić można na
podstawie następujących zależności [4]:
rc = Ac ⋅ I Bc

(1)

rg = Ag ⋅ I

(2)

Bg

gdzie: rc, rg – odległość decyzji wyładowania odpowiednio
do przewodu (fazowego lub odgromowego) i do
powierzchni ziemi [m], I – wartość szczytowa prądu
wyładowania atmosferycznego [kA], Ac, Ag, Bc, Bg –
współczynniki liczbowe zależne od zastosowanego
podejścia (tab. 1).
Tablica 1. Wartości współczynników liczbowych Ac, Ag, Bc, Bg
Współczynnik liczbowy
Podejście
Ag
Bg
Ac
Bc
IEEE Std. [4]
rg = k2·rc (*)
10,00
0,65
(*) k2 = 0,36+0,17·ln(43-hśr) dla hśr < 40 m lub k2 = 0,55 dla
hśr ≥ 40 m, gdzie hśr – średnia wysokość zawieszenia
przewodów

Graficzną interpretację zastosowanego modelu analizy
zawodności ochrony odgromowej przedstawiono na
rysunku 1. Wykreślone z przewodów fazowych PF
i odgromowych PO okręgi o promieniach rc oraz pozioma
prosta znajdująca się w odległości rg od powierzchni ziemi
tworzą zbiór punktów, będący spodziewanym miejscem
uderzenia wyładowania atmosferycznego. Wyładowanie
atmosferyczne do przewodów fazowych może nastąpić
w obszarach oznaczonych na rysunku 1 jako DL1, DL2 i DL3.
Zakłada się, że ochrona odgromowa przez przewody
odgromowe jest zapewniona dopiero wtedy, gdy okręgi od
przewodów fazowych znajdują się pod krzywą powstałą
z przecięcia okręgu od przewodu odgromowego i prostej
równoległej do powierzchni ziemi, (sytuacja, w której
szerokości obszarów DL1, DL2 i DL3 będą równe zero).
Otrzymana wartość szczytowa prądu wyładowania
atmosferycznego, dla którego zachowana jest ochrona
odgromowa, jest tożsama z poszukiwaną wartością prądu
IUBmax.

nominalnym 110 kV, w której zastosowano słupy
przelotowe serii B2. Sylwetkę rozpatrywanej konstrukcji
pokazano na rysunku 1, zaś w tablicy 2 zestawiono
współrzędne zawieszenia poszczególnych typów przewodów
na analizowanych konstrukcjach. W każdym rozpatrywanym
wariancie założono maksymalne zwisy w środku przęsła
równe 8,88 m i 6,14 m odpowiednio dla przewodów
fazowych i przewodu odgromowego.
Tablica 2. Współrzędne zawieszenia przewodów na rozpatrywanej
konstrukcji wsporczej serii B2 typu przelotowego
Typ
słupa
P(0)
P(+5)
P(+10)

Typ przewodu
PFL2
PFL3

PFL1
(2,80;15,72)

(-2,80;12,12)

(3,60;12,12)

PO
(0,0;20,6)

(2,80;20,72)

(-2,80;17,12)

(3,60;17,12)

(0,0;25,6)

(2,80;25,72)

(-2,80;22,12)

(3,60;22,12)

(0,0;30,6)

Celem przeprowadzanych analiz jest określenie
charakterystycznych
wartości
szczytowych
prądu
wyładowania atmosferycznego (IUBmax) w punktach
umiejscowionych wzdłuż przęsła (co 10% długości przęsła).
W analizach uwzględniono cztery warianty ukształtowania
powierzchni terenu, takie jak:
powierzchnia terenu płaska, przęsło poziome (wariant 1);
powierzchnia terenu z 5% nachyleniem terenu wzdłuż
przebiegu przęsła, rozpatrzono tutaj dwa przypadku
przęsła: poziome (wariant 2a) i przęsło pochyłe (wariant
2b);
powierzchnia terenu z 10% nachyleniem terenu
w poprzek przęsła, przy czym nachylenie to może
narastać lub maleć (być z lewej lub prawej strony
konstrukcji) – odpowiednio wariant 3a i 3b;
kombinacja powierzchni terenu z wariantu 1 i 2, mająca
odzwierciedlać w poziomym przęśle wzniesienia o 15%
nachyleniu (wariant 4).
Na rysunku 2 przedstawiono interpretację graficzną
rozpatrywanych wariantów ukształtowania powierzchni
terenu.
W celu wyznaczenia wartości prądu IUBmax
w dowolnym miejscu przęsła należy określić położenia
przewodów nad powierzchnią ziemi poprzez uwzględnienie
zwisów przewodów w tym punkcie [5, 6]:
dla przęsła poziomego (rysunek 3a) zwis przewodu
w dowolnym miejscu przęsła obliczono według
zależności:
fx = f

( a + 2 x )( a − 2 x )
a2

(3)

gdzie: f – zwis przewodu w środku rozpiętości przęsła [m],
a – rozpiętość przęsła [m], x – odległość od środka
rozpiętości przęsła [m].
dla przęsła pochyłego (rysunek 3b) zwis przewodu
w dowolnym miejscu przęsła określono w oparciu o tzw.
przęsło uzupełnione według zależności:
Rys. 1. Graficzna interpretacja modelu obliczeniowego

3. ZAŁOŻENIA I ANALIZOWANE PRZYPADKI
Analizę zawodności ochrony odgromowej w ujęciu
przestrzennym dokonano dla pojedynczego przęsła
(o długości 320 m) linii napowietrznej o napięciu
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fx = f

( a + 2 x1 )( a − 2 x2 )

a2
x1 = 0,5 ⋅ a + m

x2 = 0,5 ⋅ a − m
m=

σh

(4)
(5)
(6)
(7)

ag
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gdzie: x1, x2 – odległości zdefiniowane na rysunku 3 [m], m –
mimośród [m], σ – naprężenie przewodu [N/mm2],
h – różnica w poziomach zawieszenia [m],
g – współczynnik obciążenia mechanicznego
przewodu [N/m·mm2].
a)

b)

4. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY
Szukane wartości prądu IUBmax określono w oparciu
o napisany skrypt w programie Matlab, wyznaczający
wartości odległości decyzji r przy którym ochrona
odgromowa jest skuteczna Następnie, dysponując
wartościami r i opierając się na zależnościach (1) – (2)
wyznaczono szukaną wartość IUBmax. Otrzymane wartości
IUBmax w zależności od rozpatrywanego wariantu rzeźby
terenu przedstawiono na rysunku 4. Ze względów na
niespełnienie kryterium minimalnej odległości przewodów
od powierzchni ziemi (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN
50341-2-22:2016-04 dla linii o napięciu nominalnym
110 kV odległość ta powinna być nie mniejsza niż 5,85 m)
nie we wszystkich rozważanych wariantach można było
uwzględnić konstrukcje typu P(0).

c)

d)

e)

Rys. 2. Rozpatrywane warianty ukształtowania powierzchni terenu:
a) wariant 1; b) wariant 2; c) wariant 3a; d) wariant 3b; e) wariant 4

a)
Rys. 4. Wartości prądu IUBmax wzdłuż przęsła dla ukształtowania
powierzchni terenu: a) wariant 1; b) wariant 2a; c) wariant 2b;
d) wariant 3a; e) wariant 3b; f) wariant 4

b)

Rys. 3. Ideowy rysunek przęsła: a) poziomego b) pochyłego

Analizując otrzymane wartości prądów IUBmax można
zauważyć, że w przypadkach stałego nachylenia powierzchni
terenu (warianty 1 – 3) wraz ze wzrostem wysokości
zawieszenia przewodów rośnie ryzyko bezpośredniego
wyładowania atmosferycznego do przewodu fazowego
(największe wartości prądów IUBmax występują na początku
i końcu przęseł – na konstrukcjach wsporczych, zaś
najmniejsze w punkach o największym zwisie). Dodatkowo
można zauważyć symetrię otrzymywanych wyników
w przypadkach, gdy na końcach przęsła są rozpatrywane
takie same typu konstrukcji wsporczych.
Porównując wyniki wartości prądów IUBmax dla
wariantów rzeźby terenu 1 i 2a, zauważyć można, że są takie
same, a jest to spowodowane założeniem jednakowej
wartości zwisu przewodów fazowych i odgromowych
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w środku rozpiętości przęsła. Według [5] dla przęseł
pochyłych o różnicy zawieszenia przewodów nie
przekraczającej 0,1 rozpiętości przęsła można stosować
zależności jak dla przęsła poziomego. W tym przypadku
nachylenie wynosi 5%, zatem wartość 0,1 nie została
przekroczona. Dlatego wyróżniono wariant 2b, w którym
konstrukcje wsporcze na początku i końcu przęsła są różne –
P(+2,5) i P(+5).
Duży wpływ ukształtowania rzeźby terenu na
otrzymywane wartości prądów IUBmax można zauważyć
w wariantach 3a i 3b. Dla wariantu 3a, w którym założono
dodatni kierunek nachylenia terenu (patrząc na sylwetkę
ukazaną na rysunkach 1 i 4), ukształtowanie terenu
zmniejsza
ryzyko
bezpośredniego
wyładowania
atmosferycznego do przewodu fazowego. Powiązać to
należy z ideą modelu obliczeniowego – punkt przecięcia
okręgu wykreślonego z przewodu odgromowego i prostej
równoległej do powierzchni ziemi przesuwa się w górę
(w odniesieniu do wariantu z płaską rzeźbą terenu), przez co
okręgi wykreślone z przewodów fazowych szybciej znajdą
się pod krzywą zawierającą prostą równoległą do
powierzchni ziemi i łuk wykreślony z przewodu
odgromowego. Dla wariantu 3b mamy do czynienia
z sytuacją odwrotną – ujemne nachylenie terenu powoduje,
że punkt przecięcia przy najbardziej zagrożonej fazie
przesuwa się w dół co skutkuje wzrostem ryzyka
bezpośredniego wyładowania do przewodu fazowego.
Z kolei w wariancie 4 można zauważyć, że parametry
wzniesienia (nachylenie) może doprowadzić do sytuacji,
w której największą wartość szczytową prądu wyładowania
atmosferycznego, które może uderzyć w przewód fazowy
należy określać w miejscu, w którym przewody fazowe są
najwyżej zawieszone względem ziemi, a nie w miejscach
posadowienia konstrukcji wsporczych.
Ponadto,
dla
rozpatrywanych
wariantów
ukształtowania terenu i wybranej wartości szczytowej prądu
wyładowania
atmosferycznego
można
stworzyć
przestrzenny model elektrogeometryczny (rysunek 5).

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
W artykule na przykładzie reprezentatywnych
przypadków ukształtowania powierzchni terenu dokonano
oceny zawodności ochrony odgromowej w ujęciu
przestrzennym. Przeprowadzona analiza jednoznacznie
wykazała, że ukształtowanie powierzchni terenu, nad którym
przechodzi linia napowietrzna, wpływa na rozkład wartości
IUBmax wzdłuż przęsła. Ukształtowanie terenu może zarówno
zmniejszyć, jak i zwiększyć ryzyko bezpośredniego
wyładowania atmosferycznego – odpowiednio zmniejszyć
i zwiększyć wartości prądu IUBmax.
W większości rozpatrywanych wariantów najmniejsze
wartości prądu IUBmax otrzymano w połowie długości przęsła,
a największe w punkcie zawieszenia przewodów na
konstrukcjach wsporczych. Dodatkowo dla przypadków,
stałego nachylenia powierzchni terenu i tych samych typów
konstrukcji na początku i końcu przęsła otrzymywano
wartości IUBmax symetryczne względem środka przęsła. Dla
przypadków ukształtowania powierzchni terenu bardziej
nieregularnych (wariant 4) istnieje potrzeba oceny
zawodności ochrony odgromowej wzdłuż całego przęsła.
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Rys. 5. Przestrzenny model elektrogeometryczny dla płaskiej
rzeźby terenu (wariant 1) i wartości szczytowej pioruna 4,4 kA

SHIELDING FAILURE ANALYSIS IN THREE-DIMENSIONAL ASPECT
The ability to identify of overvoltage in insulation systems significantly affects the efficiency in the coordination of
insulation, which increases the reliability of electrical power transmission and distribution systems. The purpose of the paper
is to present the problems related to one of the possible scenarios of overvoltages caused by atmospheric discharge, which
is shielding failure. In this scenario, despite the ground wires used, it is possible to direct hiss into the phase conductor by
atmospheric discharge. Lightning protection conditions may be additionally affected by the lay of the land, which was
checked in this paper. The result of the work is the determination of characteristic peak values of the lightning current IBUmax,
above which lightning protection is maintained. Calculations were carried out for a typical B2 tower profile with different
height and four cases taking into account different terrain.
Keywords: shielding failure, electrogeometric theory, distance of decision, three-dimensional.
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WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI KOLORÓW NA ZDJĘCIACH WYKONANYCH
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Streszczenie: W artykule opisano zagadnienie odróżniania
historycznych fotografii pomiędzy oryginalnie kolorowe
a koloryzowane. Rozważono problem doboru zdjęć pod względem
technologii, w jakiej zostały wykonane. Następnie wykorzystując
sieci neuronowe już w części wyuczone na innych zbiorach danych,
sprawdzono ich efektywność w rozwiązywaniu badanego
problemu. Rozważono wpływ rozmiaru obrazu podanego na
wejściu, architektury zastosowanej sieci, a także zestawu danych
użytego do uczenia sieci i wyodrębniania cech. W rezultacie
potwierdzono przydatność opracowanego zbioru do treningu sieci,
a także zaobserwowano, że zwiększanie rozmiaru sieci nie przynosi
dodatkowych korzyści. Uzyskana trafność rozróżniania sięgnęła
ponad 92 %.
Słowa kluczowe: zbiory danych, kolorowa fotografia historyczna,
uczenie maszynowe,uwierzytelnianie.

1. WPROWADZENIE
Informacje o kolorystyce obiektów, zanim trafią za
pośrednictwem zdjęć analogowych do zbiorów, takich jak
opisane w literaturze [1][2][3][4][5][6], przebywają
wieloetapową drogę, na której są narażone na przekłamania.
Już na samym początku, podczas fotografowania, zapis,
który zostanie utrwalony na kliszy zależy od minimum
dwóch czynników, czyli od zastosowanej technologii, jak też
od oświetlenia. Następnie skanuje się wywołane fotografie,
lub w rzadkich przypadkach wprowadza się do komputera
negatywy, które cyfrowo przekształcane są w pozytywy.
W obu przypadkach występują dwa dodatkowe źródła
nieporządanych zmian. Pierwszy rodzaj przekłamań wynika
z tracenia przez analogowe nośniki swoich właściwości
w miarę upływu czasu, gdyż zwykle wiele lat dzieli moment
wykonania zdjęcia od jego cyfryzacji. Drugi problem wiąże
się z niedoskonałościami skanera, takimi jak brak dokładnej
kalibracji. Na koniec, nawet w domenie cyfrowej dane nie są
w pełni bezpieczne, na przykład z powodu działania
kompresji stratnej. W efekcie dwa zdjęcia dokładnie tego
samego obiektu, wykonane w na tyle krótkim odstępie
czasowym, że sam przedmiot nie uległ zmianie, mogą
prezentować zupełnie inne kolory. W szerszym zakresie
zagadnienia przetwarzania obrazów i ich cyfrowego
kodowania zostały opisane m.in. w książce [7].
Ponadto nie wszystkie przekłamania powstają
samorzutnie, niektóre są wprowadzane intencjonalne. Dzieje
się tak na przykład w przypadku skanowania fotografii
monochromatycznych, które poddaje się koloryzacji. W taki
sposób naniesione dodatkowe informacje nie prezentują sobą

żadnych wartości dokumentacyjnych, a ze względu na liczne
przekłamania w oryginalnych fotografiach kolorowych nie
są łatwe do wykrycia, nawet przy posiadaniu kilku
autentycznych kolorowych zdjęć referencyjnych. Bardzo
często zdarza się jednak, że obiekt był przemalowywany,
stąd inne ujęcia nie mogą stanowić punktu odniesienia.
Najpewniejszą metodą pozyskania dokładnych
informacji o historycznej kolorystyce obiektu jest jego
analiza, tak jak pokazano to w literaturze [8]. Niestety, jest
to zwykle trudna i kosztowna metoda, ponadto niemożliwa
do zastosowania, gdy sam przedmiot lub jego malowanie nie
przetrwały. Z tych powodów fotografie są często jedynym
punktem odniesienia przy odtwarzaniu oryginalnej
kolorystyki historycznego obiektu.
W artykule zaproponowano metodę sprawdzania
autentyczności
kolorystyki
zdjęcia
historycznego,
wykorzystującą uczenie maszynowe. W związku z tym
opracowano zbiór przykładów zdjęć zarówno kolorowych,
jak też koloryzowanych, które oryginalnie były wykonane
w technice analogowej, a następnie uruchomiono na nim
kilka znanych algorytmów w celu automatycznego wykrycia
charakterystycznych cech odróżniających oba typy fotografii
i dobrania odpowiednich parametrów dla klasyfikatora. Na
końcu zweryfikowano trafność przygotowanej w taki sposób
klasyfikacji dla kilku grup zdjęć.
2. ZESTAW DANYCH
Wszystkie
wykorzystane
fotografie
pobrano
z Internetu, z serwisu Flickr. Zebrano łącznie 1 921 zdjęć,
962 kolorowe i 959 koloryzowane ręcznie przez artystów.
W celu osiągnięcia generalizacji, a więc otrzymania
prawidłowych rezultatów dla dowolnych fotografii
analogowych, zdjęcia kolorowe były wykonane w dwóch,
możliwie różniących się między sobą, technologiach
Autochrome [9] oraz Kodachrome [10].
Wspomniane różnice technologiczne wynikają z kilku
aspektów. Ze względu na zastosowane rozwiązania,
analogowe technologie fotografii kolorowej można podzielić
na te wykorzystujące addytywną oraz subtraktywną syntezę
barw. Do pierwszej grupy należy praktycznie tylko
Autochrome, natomiast w drugiej można wydzielić kolejne
dwie
podgrupy,
rozróżnialne
względem
miejsca
umieszczenia
składowych
barwnych.
Kodachrome
i Fujicolor zawierały je w wywoływaczu, natomiast
w pozostałych rozwiązaniach umieszczono je w warstwie
światłoczułej. Tą ostatnią grupę można ponownie rozdzielić

według sposobu, dzięki któremu udało się uzyskać dyfuzję
cząsteczek odpowiadających poszczególnym składowym
barwnym. W technologiach Agfacolor, Gevacolor,
Ferraniacolor,
Ektachrome,
Ektacolor,
Fotocwiet
i Fotoncolor osiągnięto to poprzez rozbudowanie cząsteczki
składowej, natomiast w technologii Kodacolor osłonięto
składowe substancją nierozpuszczalną w wodzie.
Kolejnym problemem jest tematyka zdjęć. Sieci
neuronowe stosowane do klasyfikacji w zawodach takich jak
ImageNet
[1]
są
uczone
rozróżniania
i przyporządkowywania obrazów ze względu na znajdujące
się na nich obiekty. Na przykład na potrzeby zawodów
ImageNet zebrano zestaw danych w którym znajduje się
14 197 122 zdjęć podzielonych na 21 841 kategorii
tematycznych, przyporządkowanych według obiektów
znajdujących się na fotografiach. Z całej tej liczby
wydzielono 1 431 167 fotografii zorganizowanych w 1000
kategorii, które tworzą zbiór ILSVRC-2012-CLS. Zawody
polegają na skonstruowaniu i wyuczeniu sieci na
wspomnianym zbiorze w taki sposób, aby osiągnęłą
najlepszą możliwą celność klasyfikacji. Zdjęcia testowe, na
podstawie których ocenia się sieci pochodzą spoza zbioru
ImageNet.
W zadaniu sprawdzania autentyczności kolorów treść
nie powinna mieć wpływu na rezultaty, toteż aby uniknąć
ryzyka skojarzenia faktu koloryzacji z jakimś konkretnym
obiektem przeanalizowano rozkład tematyczny fotografii.
Na rysunku 1 pokazano wykres ilości zdjęć
w poszczególnych kategoriach tematycznych, natomiast
tablica 1 i 2 pokazują liczbę zdjęć w 10 najpopularniejszych
kategoriach tematycznych w obu klasach. Do klasyfikacji
wykorzystano sieć MobileNetV2 [11] wyuczoną na zbiorze
ILSVRC-2012-CLS [1].

Najbardziej popularną klasą w obu zbiorach jest
mundur wojskowy, niemniej na pozostałych, niższych
miejscach wszystkie tematy różnią się. W zbiorze zdjęć
kolorowych dominuje architektura, natomiast w zbiorze
fotografii koloryzowanych przeważają elementy garderoby.
Wynika to z faktu obecności dużej liczby portretów.
Tablica 2. Dziesięć najpopularniejszych klas tematycznych
w zbiorze zdjęć koloryzowanych
Nazwa klasy
mundur wojskowy
muszka
garnitur
futro
suknia
peruka
pan młody
bluza
ornat
stanik

Liczba zdjęć
186
54
49
48
43
43
22
18
17
16

Do większości z rozróżnianych 1001 klas
tematycznych w obu zbiorach nie została przyporządkowana
żadna fotografia. Wśród kolorowych zdjęć jest 717 pustych
klas, natomiast wśród koloryzowanych jest ich 809, stąd
większą różnorodność tematyczną prezentują zdjęcia
kolorowe. Do dziesięciu najpopularniejszych klas
przynależy 240 zdjęć kolorowych i 496 zdjęć
koloryzowanych, co stanowi odpowiednio 25% i 51,9%
wszystkich fotografii w danej grupie. 103 klasy tematyczne
wystąpiły zarówno wśród zdjęć kolorowych jak też
koloryzowanych. Należy do nich łącznie 1260 obrazów.
Wynika z tego, że na podstawie tematyki jednoznacznie
można przyporządkować 661 zdjęć stanowiących jedynie
34,4% ogółu. W takiej sytuacji można postawić tezę, że jeśli
trafność wyuczonej sieci będzie wynosiła ponad 34,4%, to
faktycznie sieć nauczyła się odróżniać zdjęcia kolorowe od
koloryzowanych. W przeciwnym wypadku, tj. jeśli trafność
będzie na poziomie wspomnianej wartości, sieć
w rzeczywistości będzie rozróżniać tylko tematykę.

Rys. 1. Rozłożenie fotografii pomiędzy kategorie tematyczne
Tablica 1. Dziesięć najpopularniejszych klas tematycznych
w zbiorze zdjęć kolorowych
Nazwa klasy
mundur wojskowy
zamek
klasztor
brzeg jeziora
więzienie
kościół
stodoła
szopa
pałac
ławka parkowa
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Liczba zdjęć
51
34
29
25
21
20
16
16
14
14

Rys. 2. Przykładowy efekt losowania 12 zdjęć z przypisanymi
klasami tematycznymi przez sieć MobileNetV2

3. UCZENIE MASZYNOWE
Na przygotowanym zbiorze danych wyuczono kilka
klasyfikatorów różnych sieci neuronowych odróżniania
fotografii pomiędzy kolorowe a koloryzowane. Do tego celu
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wykorzystano już wyćwiczone sieci na zbiorze ILSVRC2012-CLS, o nazwach ResNetV2 [12], MobileNetV2 [11],
InceptionV3 [13]. Jedna sieć tj. InceptionV3 była dodatkowo
przetestowana w wariancie wyuczonym na zbiorze
iNaturalist [2]. Z każdej z tych sieci podmieniono ostatnią
warstwę odpowiadającą za przypisanie do klasy, natomiast
zostawiono w całości część wyliczającą wektor cech
opisujący zdjęcie. Zastosowana metoda uczenia została
szeroko opisana w literaturze, m. in. w poz. [14]. Trening
zawsze trwał 4000 epok. Po każdej epoce, odbywało się
sprawdzenie trafności klasyfikacji dokonywanych przez sieć.
W tablicy 3 podano liczbę cech, na podstawie której każda
z sieci dokonywała klasyfikacji.
Tablica 3. Długości wektorów cech w poszczególnych sieciach
Nazwa sieci
ResNetV2
MobileNetV2
InceptionV3

Liczba cech
2048
1280
2048

Wszystkie wykorzystane sieci są szeroko dostępne
i można je uruchamiać na różnych rozwiązaniach
sprzętowych a także programowych, gdyż istnieją ich
realizacje wykonane w różnych technologiach. Przykładowo
są dostępne ich wersje działające zarówno na komputerach
osobistych, telefonach jak też i serwerach. Umożliwiają one
także regulację głęgokości i rozmiaru wejścia w celu
dostosowania do różnych zadań i maszyn obliczeniowych
różnej mocy. Stąd, zależnie od komplikacji zadania
i potrzeb, wykorzystując każdą z wspomnianych sieci można
zarówno skonstruować usługę działającą zdalnie na serwerze
lub lokalnie na terminalu użytkownika.
Do celów uczenia wszystkie zgromadzone zdjęcia
zostały rozdzielone na trzy podzbiory. Zbiór 1709 w pełni
automatycznie wylosowanych zdjęć został użyty do
treningu. Kolejnych 100 wydzielono do testu który odbywał
się na końcu każdej epoki. Ostatnie 112 wykorzystano tylko
raz, na zakończenie całego procesu uczenia, do sprawdzenia
sieci po przejściu wszystkich epok. Na rysunku 2
przedstawiono przykładowy rezultat losowania 30 zdjęć.

wyniki dla poszczególnych rozmiarów. W zbadanym
zakresie nie zaobserwowano żadnych znaczących różnic.
4.2. Wpływ głębokości sieci
Wpływ zmiany głębokości sieci na trafność zbadano
korzystając z sieci ResNetV2. Sieć przyjmuje na wejściu
zdjęcia o wymiarach 244 na 244 piksele i wyodrębnia z nich
2018 cech. Tablica 5 prezentuje uzyskane wyniki dla
poszczególnych głębokości. Podobnie jak w poprzednim
przypadku nie zaobserwowano żadnych znaczących różnic.
Tablica 5. Trafność klasyfikacji w zależności od głębokości sieci
Głębokość sieci (w warstwach)
50
152

Trafność (%)
90,5%
92,1%

Rysunki 3 i 4 zawierają wykresy krzywych uczenia się obu
sieci neuronowych. Widać na nich, jaką trafność klasyfikacji
uzyskała sieć po każdej z epok, na obu zbiorach,
treningowym i testowym. Obie sieci osiągnęły nasycenie, tj.
po epoce nr 1000 trafność praktycznie pozostaje na tym
samym poziomie, tak więc dalsze uczenie nie jest konieczne.
Z tego powodu możliwe jest także zmniejszenie liczby epok
do okolic wspomnianej wartości.

Rys. 3. Krzywe uczenia się sieci ResNetV2 złozonej z 50 warstw

4. WYNIKI
W trakcie eksperymentu sprawdzono wpływ rozmiaru
obrazka na wejściu sieci, wpływ zwiększenia głębokości
sieci przy pozostawieniu stałymi pozostałych parametrów
oraz wpływ zbioru danych, który został użyty do wyuczenia
części wyodrębniającej wektor cech ze zdjęcia na trafność
klasyfikacji
w
omawianym
zadaniu
rozdzielania
historycznych fotografii na kolorowe i koloryzowane.
4.1. Wpływ rozmiaru obrazka
Tablica 4. Trafność klasyfikacji w zależności od wielkości zdjęcia
na wejściu
Rozmiar obrazka (w pikselach)
244x244
160x160
128x128
96x96

Trafność (%)
92.0%
91.5%
92.6%
90.5%

Wpływ zmiany wielkości obrazka na wejściu sieci na
trafność sprawdzono na sieci MobileNetV2. Sieć
wyodrębnia 1280 cech. Tablica 4 prezentuje uzyskane

Rys. 4. Krzywe uczenia się sieci ResNetV2 złozonej z 152 warstw

4.3. Wpływ zestawu danych użytego do uczenia
wyodrębniania cech
Do tego eksperymentu użyto sieci InceptionV3 która
pracuje na obrazach o rozmiarze 299 na 299 pikseli
i wyróżnia 2048 cech, wyuczonej na dwóch zbiorach
ILSVRC-2012-CLS
i
iNaturalist.
Pierwszy
jest
zbiorem ogólnego przeznaczenia, a drugi z nich jest zbiorem
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drobnoziarnistym, złożonym ze zdjęć gatunków roślin
i zwierząt. Tablica 6 prezentuje uzyskane wyniki. Tak samo
jak w poprzednich przypadkach nie zaobserwowano
znaczących różnic.
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CHECKING COLOR AUTHENTICITY IN ANALOG PHOTOS
The article describes a dataset designed to train neural networks distinguishing historical photographs between the ones
that have original historic color and those which were contemporary colorized. The problem of choosing photos in terms of
technology and content was considered. Using some of the pre-trained neural networks on other collections, their
effectiveness in solving the studied issue was checked. The influence of the input image size, the depth of the neural network
used as well as the data set used to train the network to extract features was investigated. As a result, the usefulness of the
developed set for network training was confirmed, and it was observed that increasing the network did not bring any
additional benefits. The reached accuracy is up to 92.6%.
Keywords: dataset, color historic photography, machine learning, authenticity.
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Streszczenie: Artykuł ma na celu przybliżenie problemów
związanych
z
napięciowymi
narażeniami
systemu
elektroenergetycznego,
wywołanych
wyładowaniami
atmosferycznymi. Przeprowadzona została analiza możliwości
uszkodzenia aparatury stacyjnej w wyniku wyładowania
atmosferycznego do elementów linii napowietrznej zasilającej
rozpatrywaną stację 110 kV/SN. Obliczenia przeprowadzono
w ujęciu statystycznym na wybranym fragmencie linii
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, składającej
się z różnego typu sylwetek konstrukcji wsporczych, a także
modelu stacji 110 kV/SN. Symulacje zostały wykonane przy użyciu
programu The Elektromagnetic Transients Program - Alternative
Transients Program (EMTP-ATP).
Słowa kluczowe: przeskok odwrotny, zawodność ochrony
odgromowej, przepięcia, modelowanie w EMTP-ATP.

1. WPROWADZENIE
Poprawny dobór układów izolacyjnych jest jednym
z czynników
decydującym
o
niezawodności
i bezpieczeństwie systemu elektroenergetycznego. Dobrany
układ izolacyjny w trakcie „swojego życia” poddawany jest
różnym narażeniom napięciowym, które można podzielić na
narażania napięciem roboczym i narażenia od przepięć. O ile
układy izolacyjne są w stanie pracować przez pewien czas
przy napięciu nieco wyższym od napięcia znamionowego,
o tyle w przypadku wystąpienia przepięcia może dojść do
ich uszkodzenia.
Zatem, dobór układu izolacyjnego jest wynikiem
pewnych obliczeń, stanowiących kompromis pomiędzy
zadowalającymi
właściwościami
elektrycznymi
a rozsądnymi kosztami inwestycyjnymi. Obliczenia te są
powiązane z zagadnieniami związanymi z m.in. szeroko
rozumianą koordynacją izolacji, w szczególności z doborem
wewnętrznych i zewnętrznych odstępów izolacyjnych [1-3].
Przykładowo dla urządzeń i aparatury elektrycznej
o napięciu znamionowym 110 kV zalecany znamionowy
poziom izolacji dla przepięć o stromym czole wynosi 450
kV (4,48 j.w.) lub 550 kV (5,48 j.w.) [1].
Wśród
zakłóceń
w
pracy
systemu
elektroenergetycznego jednym z najgroźniejszych są
przepięcia spowodowane bezpośrednimi wyładowaniami
atmosferycznymi
do
elementów
konstrukcyjnych
napowietrznych linii elektroenergetycznych. W przypadku
bezpośrednich wyładowań atmosferycznych brane są pod
uwagę dwa możliwe scenariusze źródeł tych zakłóceń:
zawodność ochrony odgromowej i zjawisko przeskoku

odwrotnego. Pierwszy scenariusz dotyczy sytuacji, w której
pomimo zastosowanych przewodów odgromowych możliwe
jest bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne do przewodu
fazowego. Drugi scenariusz dotyczy sytuacji utraty
wytrzymałości elektrycznej zastosowanego układu izolacji.
Rozważane
scenariusze
można
powiązać
z charakterystycznymi wartościami szczytowymi prądu
wyładowania atmosferycznego: maksymalną wartością
prądu, który może uderzyć w przewód fazowy (IBUmax) oraz
minimalną wartość prądu, który może spowodować
przeskok odwroty (IPOmin). Pomiędzy tymi wartościami
przyjmuje się, że ochrona odgromowa spełnia swoje zadania.
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy
możliwości uszkodzenia aparatury stacyjnej rozdzielni 110
kV. Głównym celem przeprowadzanych analiz jest
określenie
poziomów
narażeń
napięciowych
(spowodowanych
bezpośrednim
wyładowaniem
atmosferycznym do linii zasilającej stację 110 kV/SN) w 2
charakterystycznych miejscach rozdzielni 110 kV (na
podejściu do stacji oraz przy transformatorach). Poziomy
narażeń określono w ujęciu statystycznym, przy
uwzględnieniu
dwóch
scenariuszy
bezpośredniego
wyładowania atmosferycznego: zawodności ochrony
odgromowej oraz zjawiska przeskoku odwrotnego.
2. ROZPATRYWANE SCENARIUSZE
BEZPOŚREDNIEGO WYŁADOWANIA
ATMOSFERYCZNEGO
2.1. Scenariusz pierwszy – zawodność ochrony
odgromowej
Najczęściej stosowaną metodą analizy zawodności
ochrony odgromowej jest metoda oparta na teorii
elektrogeometrycznej. W myśl tej teorii definiuje się tzw.
odległość decyzji, czyli odległość pomiędzy czołem lidera
wyładowania piorunowego a elementem, do którego może
nastąpić wyładowanie. Odległości decyzji (do przewodów
i powierzchni ziemi) można określić na podstawie
następujących zależności [4]:
rP = 10 ⋅ I 0,65

rZ = k ⋅ rP

0,36 + 0,17 ⋅ ln ( 43 − hŚR ) dla hŚR < 40 m
k =
dla hŚR ≥ 40 m
0,55


(1)
(2)
(3)

gdzie: rP, rZ – odległość decyzji wyładowania odpowiednio
do przewodu (fazowego lub odgromowego) i do
powierzchni ziemi [m], I – wartość szczytowa prądu
wyładowania atmosferycznego [kA], hŚR – średnia
wysokość zawieszenia przewodów na danej
konstrukcji.
Interpretację graficzną teorii elektrogeometrycznej dla
dwóch wartości szczytowych prądu wyładowania
atmosferycznego IP przedstawiono na rysunku 1.
W przypadku, gdy IP < IBUmax (rysunek 1a) istnieje
możliwość bezpośredniego wyładowania atmosferycznego
do przewodów fazowych. Z kolei dla przypadku, gdy IP ≥
IBUmax (rysunek 1b) wyładowanie atmosferyczne następuje
do przewodów odgromowych lub powierzchni ziemi.

Charakterystyczną
cechą
zjawiska
przeskoku
odwrotnego jest, że pojawia się on po przekroczeniu pewnej
minimalnej wartości szczytowej prądu wyładowania
atmosferycznego IPOmin (rys. 2). Wartości IPOmin, jak
i moment wystąpienia zjawiska przeskoku odwrotnego
zależą od przyjętego kształtu prądu wyładowania
atmosferycznego.
W
przeprowadzonych
badaniach
symulacyjnych przyjęto kształt prądu z wklęsłym czołem,
o stałym czasie do półszczytu (równym 75 µs) i zmiennym
(uzależnionym od wartości szczytowej prądu) czasie do
szczytu (na podstawie danych statystycznych zaczerpniętych
z [6]).

Rys. 2. Graficzna interpretacja rozwoju lidera dla różnych wartości
szczytowych wyładowania atmosferycznego

3. ANALIZOWANA SIEĆ O NAPIĘCIU 110 kV

Rys. 1. Graficzna interpretacja teorii elektogeometrycznej
w przypadku: a) zawodności ochrony odgromowej; b) zachowanej
ochrony odgromowej (konstrukcja wsporcza serii S24 typu P)

2.2. Scenariusz drugi – zjawisko przeskoku odwrotnego
Obecnie
najczęściej
stosowanymi
podejściami
odwzorowującymi właściwości układu izolacyjnego (proces
utraty wytrzymałości elektrycznej) są podejścia oparte na
metodzie rozwoju lidera (ang. Leader Development Method
- LDM). Metoda ta opiera się na zjawiskach fizycznych
zachodzących podczas utraty wytrzymałości elektrycznych
dużych
odstępów
izolacyjnych.
W
podejściu
zaproponowanym przez Motoyama zakłada się, że czas
utraty wytrzymałości elektrycznej jest określany jako suma
dwóch składowych: czasu fazy strimerowej i czasu fazy
liderowej, które można powiązać z zależnościami [5]:

∫

TS

0

 400 ⋅ D + 50 dla biegunowości dodatniej
u (t )dt = 
 460 ⋅ D + 150 dla biegunowości ujemnej
v (t > TS ) = K ⋅ u (t ) ⋅ [u (t ) / ( D − L(t )) − E0 ]

(4)
(5)

gdzie: TS – czas fazy strimerowej [s], u(t) – wartość
chwilowa napięcia na układzie izolacyjnym [kV], D –
odstęp izolacyjny [m], K, E0 – współczynniki zależnie
od biegunowości i typu układu izolacyjnego (np. dla
przerw powietrznych lub izolatorów długopniowych
K = 0,8 lub 1,0 [m2MV-2s-1] zaś E0 = 600 lub 670
[kV/m] – odpowiednio dla biegunowości dodatniej
i ujemnej)
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Na rysunku 3 przedstawiono układ poddany analizie.
Układ składa się z dwóch linii napowietrznych zasilających
stację 110 kV/SN (Stacja 3). W przeprowadzonych analizach
założono, że bezpośrednie wyładowania atmosferyczne
następują do elementów linii 1. Linia ta składa się z 16
konstrukcji wsporczych serii S24 (w tym słupy przelotowe
P jak i słupy mocne typu ON90, ON120 i ON150).

Rys. 3. Układ poddany analizie

4. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANALIZ
4.1. Charakterystyczne wartości szczytowe prądu
wyładowania atmosferycznego.
Wartości prądu IBUmax zostały określone na podstawie
napisanego skryptu w programie Matlab, wyznaczającego
wartości odległości decyzji r, przy której ochrona
odgromowa jest zachowana (punkty A i B na rysunku 1a
pokrywają się, maja te same współrzędne), a następnie
opierając się na zależności (1) lub (2) określano szukaną
wartość IBUmax. Wartości prądu IBUmax zostały określone dla
każdej sylwetki konstrukcji wsporczej należących do
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rozpatrywanej
w tablicy 1.

linii

1,

a wyniki

obliczeń

zestawiono

Tablica 1. Zestawienie otrzymanych charakterystycznych wartości
szczytowych prądu wyładowania atmosferycznego
Nr
słupa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Typ
słupa
ON 120+2,5
P
ON 150+5
ON 90+5
P
ON 150+2,5
P-2
P
ON 150
P+5
P
ON 120+2,5
P-2
ON 120
ON 120+10
ON 120+5

IUBmax,
[kA]
10,69
13,02
14,43
14,86
13,02
11,27
10,48
13,02
8,66
21,67
13,02
10,70
10,50
8,19
22,10
13,70

IPOmin,
[kA]
140,3
123,7
120,7
110,6
109,5
113,9
114,8
110,1
109,1
104,5
110,5
114,8
117,6
115,9
110,1
174,9

Wartości IPOmin zostały określone na podstawie
stworzonego modelu rozpatrywanego układu w programie
symulacyjnym EMTP-ATP. Model stworzono w oparciu
o wytyczne przedstawione m.in. w [3, 6, 7] i składa się
z modeli cząstkowych odzwierciedlających właściwości
poszczególnych elementów układu, takich jak:
źródło napięcia przemiennego o częstotliwości
sieciowej: w symulacjach uwzględniono kąt
przesunięcia fazowego, dla którego otrzymano
najmniejsze wartości IPOmin;
linie napowietrzne (przewody odgromowe i fazowe,
konstrukcje wsporcze, łańcuchy izolatorów linii
napowietrznej, uziemienie konstrukcji wsporczych):
modele te oparto o profil podłużny linii 1;
stacja elektroenergetyczna (urządzenia i aparaty
elektroenergetyczne,
tj.
aparatura
łączeniowa,
przekładniki prądów i napięciowe, ograniczniki
przepięć,
izolatory
wsporcze,
transformatory):
w symulacjach
modele
wyposażenia
stacji
przedstawiono jako elementy skupione L lub C;
zjawiska
fizyczne
zachodzące
w
układzie
(wyładowania atmosferyczne, wyładowanie iskrowe
towarzyszące utracie wytrzymałości elektrycznej
układu izolacyjnego linii napowietrznej, zjawiska
nieliniowe zachodzące w gruncie podczas przepływu
prądu pioruna, zjawiska falowe zachodzące w linii
napowietrznej i stacji elektroenergetycznej).

brak ograniczników przepięć (wariant W1),
pełna ochrona stacji - ograniczniki przepięć w polach
liniowych i transformatorowych stacji (wariant W2),
częściowa ochrona stacji - ograniczniki przepięć tylko
w polach transformatorowych stacji (wariant W3),
częściowa ochrona stacji - ograniczniki przepięć tylko
w polach liniowych stacji (wariant W4).
Dodatkowo w każdym wariancie rozważano przypadki
otwartego i zamkniętego sprzęgła – odpowiednio oznaczenia
a i b przy wariantach, oraz zakładano, że wyładowania
atmosferyczne następują tylko i wyłącznie w linię 1
(w miejscach lokalizacji poszczególnych konstrukcji
wsporczych).
W każdej przeprowadzonej symulacji zapisywane były.
ekstrema globalne obserwowanych przebiegów napięć
fazowych, które zostały poddane analizie statystycznej (przy
pomocy programu Statistica). Efektem przeprowadzonej
analizy statystycznej było określenie wybranych statystyk
opisowych, które pozwalają ująć zbiorczo położenie,
rozproszenie i kształt rozkładu empirycznego badanej próbki
– wartości szczytowych przepięć w wybranych punktach
obserwacyjnych. Na rysunku 4 przedstawiono przykładową
graficzną interpretację otrzymanej statystyki opisowej
(wykres „Box and Whiskers”) dla wariantu W1 w punkcie
UL1, zaś w tablicy 2 zestawiono wartości przepięć
statystycznych Up2% (kwantyle rzędu 0,98) dla rozważanych
wariantów obliczeń i punktów obserwacji.
a)

b)

Wartości prądu IPOmin zostały określone dla każdej
sylwetki konstrukcji wsporczej należących do rozpatrywanej
linii 1, a wyniki obliczeń zestawiono w tablicy 1.
4.2. Poziomy narażeń napięciowych w rozdzielni 110 kV
Poziomy narażeń napięciowych (spowodowanych
bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym do linii
zasilającej stację 110 kV/SN) określono w ujęciu
statystycznym w oparciu o otrzymane charakterystyczne
wartości prądów IBUmax i IPOmin (tablica 1) oraz stworzony
model rozpatrywanego układu w programie symulacyjnym
EMTP-ATP. Symulacje w Programie EMTP-ATP zostały
przeprowadzone dla czterech wariantów zastosowania
środków ochrony przeciwprzepięciowej stacji:

Rys. 4. Przykładowe wyniki analizy statystycznej narażeń
napięciowych w punkcie UL1, dla wariantu: a) W1a; b) W1b

Otrzymane statystyki opisowe (rysunek 4 i tablica 2)
ukazują dużą rozbieżność w poziomach narażeń
napięciowych w poszczególnych fazach. Niezależnie od
analizowanego wariantu obliczeń fazami najbardziej
narażonymi na pojawienie się przepięć o wartościach
przekraczających zalecane poziomy izolacji aparatury
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Tablica 2. Otrzymane wartości przepięć statystycznych Up2% (wartości pogrubione to sytuacja, gdy Up2% ≥ 4,48 j.w.)
Punkt
obliczeniowy

Wariant obliczeń
W1

W2

a

b

a

UL1
UL2
UTR1
UTR2

19,15
0,63
23,95
0,63

19,01
14,28
15,20
15,31

8,00
0,63
3,21
0,63

UL1
UL2
UTR1
UTR2

4,44
0,62
4,80
0,62

3,10
2,69
2,72
2,83

2,02
0,62
2,62
0,62

UL1
UL2
UTR1
UTR2

7,25
0,92
7,91
0,92

5,13
6,16
6,32
6,48

2,93
0,91
3,24
0,91

W3

b
Up2% w fazie L1, j.w.
7,97
2,56
2,70
2,60
Up2% w fazie L2, j.w.
2,53
1,97
1,87
1,84
Up2% w fazie L3, j.w.
3,51
3,17
2,81
3,22

stacyjnej są fazy L1 i L3 – odpowiednio przewody fazowe
najbliżej i najdalej położone względem przewodu
odgromowego. Dla fazy L1 przepięcia są wynikiem
zawodności ochrony odgromowej, zaś dla fazy L3 są
wynikiem wystąpienia zjawiska przeskoku odwrotnego.
Dodatkowo na rysunku 4 można zauważyć wpływ
stanów pracy łącznika sekcyjnego. Przy zamkniętym
łączniku uwidacznia się efekt samoochrony stacji, dla
którego rozproszenie jak i wartości oczekiwane
otrzymywanych przepięć w poszczególnych fazach są
mniejsze w stosunku do sytuacji z otwartym łącznikiem.
Analizowane warianty obliczeń potwierdziły potrzebę
stosowania środków ochrony przeciwprzepięciowej. Dla
wariantu W1, wartości Up2% kilkunastokrotnie przekraczają
zalecane poziomy izolacji aparatury stacyjnej dedykowanych
w sieciach 110 kV. Dla pozostałych wariantów, poziomy
Up2% są zdecydowanie mniejsze i tylko dla wariantu W4
w punkcie UTR2 otrzymano wartość Up2% nieznacznie
przekraczającą poziom izolacji równy 450 kV (4,48 j.w.).

b

a

b

11,88
0,63
3,87
0,63

11,29
3,68
3,20
2,97

8,06
0,63
4,15
0,63

8,05
3,33
3,39
3,54

2,15
0,62
2,40
0,62

2,36
1,83
1,75
1,85

2,13
0,62
2,74
0,62

2,57
2,05
1,96
1,96

3,26
0,91
3,24
0,91

4,02
3,34
3,14
3,32

2,97
0,91
3,77
0,91

3,52
4,16
4,10
4,57
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF DESTROYING SUBSTATION EQUIPMENT
AS A RESULT OF A LIGHTNING DISCHARGES TO OVERHEAD POWER LINE
The purpose of this work is to present the problems related to voltage stresses (overvoltages) of the power system
caused by atmospheric discharges. Two possible scenarios of sources of these disturbance in the overhead power lines were
analyzed in the paper: shielding failure and backflash over phenomena. The possibility of damage to the station equipment as
a result of atmospheric discharge to the elements of the overhead power line supplying the considered station 110 kV / MV
was analyzed. For this purpose, the overvoltages levels in the 110 kV substation were determined for the characteristic peak
values of lightning currents at which the lightning protection is failed or the electrical strength of the insulation system used
is lost. The simulations were carried out using The Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
Keywords: backflash over phenomena, overvoltages, shielding failure, EMTP-ATP.
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Streszczenie: W artykule zostały przedstawione badania drgań
struny zrealizowane przy użyciu szybkich kamer wizyjnych,
mikrofonu oraz akcelerometru. Obiektem badań były instrumenty
muzyczne. Opisano zjawiska zachodzące w instrumencie podczas
tworzenia się i wydobywania z niego dźwięku. Celem pracy było
zbadanie różnic w wynikach otrzymanych poprzez pomiary
wykonane z użyciem zróżnicowanych reprezentacji obrazowych
i sygnałowych. Zaproponowano sposób pobudzania instrumentu,
który pozwolił na wykonywane badań w sposób powtarzalny.
Opisano metodologię wykonanych pomiarów oraz algorytm do
analizy pomiarów wykonanych metodą optyczną, który umożliwił
przetworzenie zarejestrowanego obrazu na sygnał foniczny. Na
koniec zaprezentowano otrzymane wyniki z wszystkich modalności
oraz wnioski z analiz.
Słowa kluczowe: szybka kamera, gitara, struna, drgania.

1. WPROWADZENIE
W gitarach akustycznych pobudzane struny przenoszą
drgania na pudło rezonansowe, które wytwarza fale
akustyczne. Następnie fale akustyczne odbierane są jako
dźwięk. Energia kinetyczna struny zmieniana jest na energię
kinetyczną w strukturze gitary. Duża powierzchnia gitary
pozwala na przeniesienie energii kinetycznej z wnętrza
gitary do powietrza w postaci fal ciśnienia. Ciśnienie
wytworzone w otaczającym powietrzu jest proporcjonalne
do poruszającej się powierzchni. Gitara akustyczna
wytwarza dźwięk zarówno poprzez emitowanie go z płyty
rezonansowej (fale rozchodzą się promieniście) w sposób
podobny do głośnika, jak i przez emitowanie go z otworu
rezonansowego, czyli poprzez wyprowadzanie powietrza
znajdującego się w gitarze w drgania z częstotliwością
rezonansową. Płyta wierzchnia gitary jest cienką płytą,
typowo 2,5 mm o wzmocnionej strukturze na wewnętrznej
powierzchni. Zazwyczaj boki wykonane są z cieńszego
drewna, aby ułatwić uginanie się powierzchni. Struktura ta
jest wystarczająco elastyczna, aby wibrować w odpowiedzi
na drgające struny [1]. Bardzo istotnym elementem gitar
akustycznych jest otwór rezonansowy, ponieważ emituje on
dźwięk oraz działa jako element strojący powietrze
wewnątrz gitary [2]. Powietrze wewnątrz korpusu ma swoja
masę oraz sztywność, które wpływają na dynamiczną
reakcje instrumentu. Pudła rezonansowe odpowiadają za
barwę i głębię dźwięków. Wibrujące struny za pomocą
mostka w sposób mechaniczny przekazują energię do
drewnianych części gitary. Powoduje to wibracje struktury
instrumentu, a następnie emisje dźwięku i pobudzenie
powietrza wewnątrz gitary.

Podobnie jak każda inna struktura, gitara również
posiada swoje częstotliwości rezonansowe, czyli takie które
będą mocniej wzmacniane. W przypadku strun te
częstotliwości będą w przybliżeniu równe całkowitym
wielokrotnościom najniższej częstotliwości, nazywanej
częstotliwością podstawową. Drgająca struna przekazuje
energię kinetyczną do korpusu gitary, który drgając wzbudza
powietrze wewnątrz pudła rezonansowego. Struna gitarowa
bardzo dobrze przechowuje energię, jednak z ledwością
promieniuje jakikolwiek dźwięk, zasadniczo bez pudła
rezonansowego byłaby ona ledwo słyszalna. Wynika to
z faktu, że struna drgając w jednym kierunku odpycha
cząsteczki powietrza na bok tworząc obszar negatywnego
ciśnienia, który redukuje promieniowanie dźwięku do
otoczenia. Dzięki pudłu rezonansowemu dźwięk drgającej
struny jest słyszalny [3]. Energia ze struny jest
przekazywana na płytę wierzchnią i mostek, a te następnie
przekazują ją na płytę spodnią, ożebrowanie oraz powietrze
wewnątrz pudła. Dźwięk jest promieniowany przez otwór
rezonansowy i płytę wierzchnią. Gitarę można rozpatrywać
jako układ połączonych ze sobą elementów drgających [4].
2. POMIARY MULTIMODALNE
2.1. Wykorzystany sprzęt
Do wykonania dokładnych pomiarów potrzebny był
uchwyt do gitary umożliwiający utrzymanie instrumentu
nieruchomo podczas całego pomiaru, jednocześnie
koniecznym było umożliwienie przymocowania do uchwytu
stworzonego ramienia do pobudzania struny. Ze względu na
pomiary drgania płyty wierzchniej uchwyt nie mógł dotykać
górnej części gitary. W tym celu przygotowano dedykowany
statyw do gitary utrzymujący instrument poprzez ściśnięcie
boków instrumentu.
Opracowano zautomatyzowany sposób pobudzania
struny, aby uzyskać możliwie powtarzalne pobudzenia
struny
podczas
każdego
pomiaru.
Wykorzystano
serwomechanizm firmy Hitec oraz mikrokontroler
ATmega8L, który sterował silnikiem ramienia. Do ramienia
została zamocowana kostka gitarowa, która pobudzała strunę
ruchem naśladującym szarpniecie struny ludzką ręką. Na
rysunku 1 przedstawiono wygląd ramienia do pobudzania
strun.

Rys. 1. Ramię do pobudzania strun gitarowych

2.2. Badane instrumenty
Do przeprowadzonych badań wybrano trzy gitary
akustyczne o różnych kształtach pudła rezonansowego,
zbadane zostało drganie otwartej struny E6, której
częstotliwość wynosi 82,407 Hz [5]. Dwie z nich to
identyczne modele tego samego producenta o korpusach
typu Dreadnought, jednak jeden z nich posiada wycięcie
w pudle rezonansowym, pozwalające na dostęp ręki do
wysokich progów (ang. Cutway) [6]. Natomiast trzeci
instrument posiada korpus typu Jumbo, który jest znacząco
większy od korpusu typu Dreadnought.
Badane gitary akustyczne:
• gitara 1 - Oscar Schmidt OG2CE,
• gitara 2 - Oscar Schmidt OG2,
• gitara 3 - T.Burton J-0-BS.
2.3. Układ pomiarowy
Do pomiarów wykorzystano stację roboczą z takimi
elementami jak: Framegrabber; karta przetworników a/c;
macierz dysków. Do przechwytywania sygnałów użyto
oprogramowania: HL Grab, NI MAX. Do rejestracji
sygnałów użyto: mikrofon B&K 4189-A-021 typ 2671;
akcelerometr B&K 4514-B; 2 szybkie kamery Basler
acA2000-340kc; obiektywy VS LD35 z pierścieniami Goyo
Optical EXT-ULSET o długości 10mm. Na rysunku 2
przedstawiono
rozmieszczenie
elementów
układu
pomiarowego podczas rejestracji sygnałów.

Szybkie przemysłowe kamery pozwoliły na rejestracje
drgań wybranych punktów mierzonego przedmiotu. W celu
poprawnej rejestracji sygnałów korpusy kamery musiały być
ustawione prostopadle do struny. Mając widok z dwóch
kamer możliwa była rekonstrukcja położenia przestrzennego
struny. Rejestrując obraz z tylko jeden kamery nie jest
widoczna składowa ruchu prostopadła do osi kamery.
Mikrofon został umieszczony na oddzielnym statywie
i skierowany prostopadle do miejsca na strunie, które było
rejestrowane przez kamery. Odległość mikrofonu od struny
wynosiła około 10 cm. Wykorzystywany mikrofon jest
przeznaczony do precyzyjnych pomiarów pola swobodnego,
w warunkach gdzie wymagany jest mikrofon o dużej
czułości. Akcelerometr umieszczono na mostku po stronie
pobudzanej struny. Mostek przenosi drgania struny na pudło
rezonansowe, przez co oscylowania w tym właśnie miejscu
powinny być większe niż na samym pudle. Koniecznym
było, aby oświetlenie było zasilane stałym prądem,
ponieważ prąd zmienny powoduje migotanie, które byłoby
widoczne na zarejestrowanym obrazie. Wybrano dwa
punktowe źródła oświetlenia, które umożliwiły uzyskanie
skupionego, bardzo jasnego światła.
2.4. Metodologia pomiarów
Pomiary zostały wykonane w komorze bezechowej, ze
względu na konieczność zachowania jak najbardziej
zbliżonych warunków otoczenia podczas wszystkich
pomiarów oraz aby wyeliminować niepożądane dźwięki
z otoczenia. Gitara została umocowana nieruchomo
w dedykowanym statywie. W celu włączenia generatora do
obsługi kamer użyto program NI MAX. Generator służył do
przekazywania impulsów z wyznaczoną częstotliwością do
kamer, które odbierały sygnał i rejestrowały klatki obrazu
z ustawioną częstością. Skorzystano z programu HL Grab
służącego do przechwytywania sygnałów obrazu, dźwięku
i danych z akcelerometru. Program ten został stworzony
w katedrze Systemów Multimedialnych przez pracowników
tej katedry. Rejestrowano pliki wideo o długości 10 sekund,
co dało około 40000 klatek obrazu z każdej kamery.
Wykorzystywany program zapisywał pliki dźwiękowe
o długości 10 sekund oraz dane z akcelerometru o tej samej
długości trwania. Wybrano taką długość trwania, aby
zarejestrować dźwięk łącznie z fazą wybrzmiewania
dźwięku instrumentu. Zarejestrowano zbiór sygnałów
powstałych z 3 gitar akustycznych z czego każdą z gitar
przebadano 3 krotnie, aby móc wyeliminować ewentualnie
powstałe nieprawidłowości podczas rejestracji i uśrednić
wyniki pomiarów.
3. ALGORYTM ANALIZY POMIARÓW

Rys. 2. Rozmieszczenie elementów układu pomiarowego
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Celem analizy obrazu było przygotowanie nagrań audio
na postawie obrazu zarejestrowanego przez dwie szybkie
kamery. W tym celu należało przetworzyć nagranie wideo,
aby otrzymać przebieg drgania struny. Skrypt uruchamiany
w środowisku obliczeniowym MATLAB przetwarzał dane
zapisane w formacie bezstratnym i wykrywał drganie struny
w nagraniu. Skorzystano z metodologii przetwarzana
sygnałów, które zostały zaprezentowane i opisane w artykule
dotyczącym wykorzystania szybkich kamer do rejestracji
drgania strun [7]. Uzyskane przebiegi dały obraz
przedstawiający
w
jaki
sposób
struna
drgała
z uwzględnieniem trzech płaszczyzn. Dzięki temu obrazowi
odtworzono dźwięk drgającej struny, który posłużył do
porównania z pozostałymi zarejestrowanymi sygnałami.
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4. ANALIZA WYNIKÓW

różnice pomiędzy tymi
instrumentami
występują
w poziomach kolejnych składowych harmonicznych.

Celem badań było określenie różnic pomiędzy
badanymi
instrumentami
oraz
przydatności
zaproponowanych metod do badań zjawisk zachodzących
w gitarach podczas powstawania i emisji dźwięku.
Na rysunku 3 przedstawiono obwiednie sygnałów
zarejestrowanych przy pomocy różnych modalności. Na osi
y przedstawiona została amplituda unormowana dla każdego
sygnału z osobna, natomiast oś x reprezentuje kolejne próbki
sygnału. Obserwując przebieg obwiedni można zauważyć,
że obwiednia sygnału z kamer ma zbliżony kształt do
obwiedni sygnału z akcelerometru. Tylko na widmie sygnału
z mikrofonu można wyróżnić fazę ataku.

Rys. 5. Uśredniona charakterystyka częstotliwościową sygnałów
dźwiękowych odtworzonych na podstawie obrazu z kamer

Na rysunku 6 przedstawiono poziomy kolejnych
badanych składowych harmonicznych dla każdej gitary,
które uzyskano z uśrednienia wyników uzyskanych
w każdym pomiarze wykonanym mikrofonem pomiarowym.
Można zauważyć, że w przeciwieństwie do wyników
otrzymanych przy pomocy kamery nie da się zaobserwować
równomiernego
spadku
poziomów
kolejnych
harmonicznych, są one zróżnicowane.

Rys. 3. Obwiednie sygnałów zarejestrowanych przy pomocy
różnych modalności dla gitary 3

Na rysunku 4 przedstawiono uśrednione poziomy
poszczególnych
harmonicznych
dla
wszystkich
przebadanych gitar. Dla gitary 3 każda kolejna harmoniczna
ma niższą wartość, w przypadku pozostałych gitar
odstępstwem od takiej tendencji jest jedynie III
harmoniczna, która jest niższa od IV. Powodem tego
prawdopodobnie jest fakt, że gitary 1 i 2 mają bardzo
zbliżone konstrukcje i pochodzą od tego samego producenta.

Rys. 6. Wykres przedstawiający uśrednione poziomy 7 składowych
harmonicznych z mikrofonu dla wszystkich gitar

Na rysunku 7 zaprezentowano uśrednione widma
sygnałów z akcelerometru dla wszystkich mierzonych gitar.
Można zauważyć, że poza składowymi harmonicznymi
badanej struny, w sygnale, uwydatniają się inne składowe
częstotliwościowe, są one widoczne na pomiarach każdej
gitary.

Rys. 4. Wykres przedstawiający uśrednione poziomy 7
składowych harmonicznych z kamer dla wszystkich gitar

Na rysunku 5 przedstawiono uśrednione widma
częstotliwościowe uzyskane z pomiarów dla każdej badanej
gitary. Analizując przedstawione wyniki warto zwrócić
uwagę na brak zakłóceń w sygnale, przedstawia on jedynie
składowe harmoniczne dla pobudzonej struny. Dzięki temu,
w łatwy sposób można wyszczególnić różnice pomiędzy
poszczególnymi instrumentami. Widać, że poziomy
pierwszych dwóch harmonicznych dla wszystkich badanych
instrumentów są do siebie zbliżone oraz, że największe

Rys. 7. Uśredniona charakterystyka częstotliwościowa dla
sygnałów z akcelerometru

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 68/2019

55

Na rysunku 8 przedstawiono uśrednione poziomy
składowych harmonicznych z gitary 3, taki sposób
prezentacji wyników pozwala na łatwiejszą obserwację
zależności pomiędzy poziomami harmonicznych niż
w przypadku obserwacji całego widma częstotliwościowego
badanego sygnału. Wyniki zarejestrowane dla II
harmonicznej mają podobne poziomy, ponieważ dane
pomiarowe zostały znormalizowane względem tej
harmonicznej. Poziomy harmonicznych z kamery maleją
wraz ze spadkiem częstotliwości. Można zauważyć, że
poziom I harmonicznej dla sygnału zarejestrowanego za
pomocą kamery jest wyższy w porównaniu z pozostałymi
modalnościami,
jednak
w
przypadku
kolejnych
harmonicznych można zaobserwować wzrost poziomu dla
mikrofonu i akcelerometru.

W trakcie analiz zauważono, że gitara o największym
pudle rezonansowym w większości przypadków nie
dostarczała wyższego poziomu sygnału niż pozostałe badane
instrumenty, jak wstępnie oczekiwano. Warto zauważyć, że
była ona wykonana z innego materiału niż pozostałe
instrumenty, co mogło znacząco wpłynąć na uzyskane
wyniki.
W
następnych
badaniach
można
zmienić
umiejscowienie akcelerometru i sprawdzić jak zmieniają się
drgania w różnych miejscach instrumentu. Możliwością
rozwoju badań przy pomocy szybkich kamer może być
skierowanie ich na inne elementy w korpusie gitary
i zarejestrowanie ich drgań.
Przedstawione
zagadnienia
mogą
służyć
dokładniejszemu poznaniu rozchodzenia się drgań
instrumentów i wpływu poszczególnych elementów
instrumentu na brzmienie. Dzięki tym metodom można
badać współczynniki drgań poszczególnych materiałów, co
umożliwiłoby określenie przydatności danego materiału do
zastosowań powiązanych z szerzej pojętą akustyką. Pomiar
kilkoma modalnościami może pozwolić na wczesne
wykrycia
usterek
monitorowanych
systemów
przemysłowych.
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MULTIMODAL STRING VIBRATION MEASUREMENTS
The article presents string vibration measurements carried out using fast vision cameras, a microphone and an
accelerometer. Various types of acoustic guitars were selected for testing. The phenomena occurring in the instrument during
the creation and extraction of sound from it were described. The aim of the study was to examine the differences in the
results obtained through measurements made with different modalities and to determine which method gives the most
accurate results. The measurements were carried out in an anechoic chamber, due to the need to maintain the closest possible
ambient conditions during all measurements. A method of stimulating the instrument was proposed, which allowed for
repeated tests. High-speed industrial cameras have enabled the recording of vibrations of selected points of the measured
object. The work describes the methodology of measurements taken and the algorithm for analyzing measurements made
using the optical method, which enabled the recorded image to be converted into an audio signal. The process of developing
measurement data was discussed. Finally, the results obtained from all modalities and conclusions from the analyses were
presented, and the possibilities of further experiments were proposed.
Keywords: fast camera, guitar, string, vibrations.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane
z kolorowaniem sceny filmowej. W pracy przedyskutowano
główne aspekty obróbki koloru obrazu filmowego oraz omówiono
definicje pojęć związanych z kolorowaniem sceny, tj.: color
correction oraz color gradingu. Opisano teorie psychologii koloru
oraz ich praktyczne wykorzystanie w filmie i odniesiono je do
podstawowych gatunków filmowych i modeli emocji. Następnie
przedyskutowano założenia metodologii analizy kolorów scen
filmowych w kontekście color gradingu, obejmującej również
zebranie przykładów scen filmowych i ich adnotację.
Przedstawiono strukturę oraz opis algorytmu uzyskiwania
najbardziej dominujących kolorów scen filmowych w produkcjach
filmowych. Wynikiem pracy algorytmu jest ekstrakcja parametrów
związanych z trzema najważniejszymi cechami koloru, tj.:
luminancją, nasyceniem i odcieniem, czyli histogramów luminancji
i saturacji wyznaczanymi dla kilku pasm osobno w skali
logarytmicznej (np. dla luminancji: najbardziej dominujące kolory,
średnie i cienie). W artykule zawarto wstępne wyniki analizy
kolorów na podstawie przetwarzania obrazu uzyskane w wyniku
implementacji algorytmu. Pracę kończy podsumowanie i wnioski
dotyczące połączenia najbardziej dominujących kolorów w scenach
filmowych wraz z psychologią kolorów oraz oddziaływaniem ich
na ludzkie emocje.
Słowa kluczowe: color grading, produkcja filmowa, analiza
koloru, psychologia koloru.

1. WPROWADZENIE
1.1. Teoria koloru i jej przełożenie w filmie
Kolory w kinematografii definiują świat otacząjący nie
tylko bohaterów, ale również są sposobem na przedstawienie
całości opowieści. Odpowiednie przedstawienie scen
w wybranej kolorystyce może wzmocnić przejawiającą się
w nich historię oraz przekazać emocje w niej występujących.
Widzowie dzięki barwowej estetyce wprowadzeni są głębiej
w przedstawiony świat, w szczególności dzięki zależności
barw występujących pomiędzy kadrami [1], [2].
1.2. Podstawowe cechy koloru
Kolor cechują przede wszystkim cztery główne cechy:
• Odcień (ang. hue) – inaczej zwany również tonem.
Odcień odnosi się danej długości fali świetlnej, ta
cecha pozwala na nadawanie barwom konkretnych
nazw (czerwony, zielony, niebieski, itd.) [2].
• Jasność (ang. value, lightness) – jest to relatywny
poziom światła lub cienia na powierzchni
kolorowej [2].

•

Nasycenie (ang. chroma) – jest to intensywność
koloru, jego wyrazistość lub jego przyćmienie
(stopień szarości) [2].
• Temperatura (ang. temperature) – jest to sposób
opisania za pomocą wartości w Kelwinach barw
ciepłych oraz barw chłodnych (2700 K-3000 K
opisuje barwy ciepłe, 5000 K opisuje barwy
chłodne) [2].
Percepcję barw opisuje się często za pomocą koła barw
(rys. 1). Wyrażone w postaci koła spektrum tworzy się
poprzez zawijanie widma światła widzialnego do postaci
koła i poprzez złączenie dwóch skrajnych końców widma:
światła czerwonego oraz fioletu.

Rys. 1. Koło barw

Kolory podstawowe stanowią barwy, z których
wywodzą się - poprzez ich łączenie - wszystkie pozostałe
kolory. W przypadku światła są to barwy: czerwona, zielona
i niebieska (model RGB; red, green, blue). Są to
podstawowe barwy addytywne, w trakcie łączenia tych barw
powstają barwy pochodne [2]:
• czerwony + niebieski = magenta (ang. magenta);
• czerwony + zielony = żółty (ang. yellow);
• niebieski + zielony = cyjan (ang. cyan).
Wpływ barwy na jego postrzeganie można tłumaczyć
poprzez
zjawisko
emisji
biofotonów
zachodzące
w komórkach człowieka [3]. Założenia tej hipotezy mówią,
że komórki organizmu ludzkiego emitują energię cząstek
światła przypadających na jedną cząstkę materii. Emisja ta
odbywa się na poziomie energetycznym kwantowym, a więc
w praktyce nie jest obserwowalna. Według tej teorii
percepcja kolorów odbywa się poprzez rezonans światła
z komórkami [3], [4]. Dla przykładu czerwień odczuwana
jest jako dźwięk, co przekłada się na różne płaszczyzny:
fizyczną, emocjonalną i psychologiczną. Kolor ten często

odczuwa się jako przypływ energii, zarówno pozytywnej, jak
i negatywnej [5].
1.3. Kolor i jego znaczenie w filmie
Każdy kolor ma wpływ bezpośrednio na człowieka
w swój indywidualny sposób. Nawet najmniejsze zmiany
w kolorze ujęć mogą mieć wpływ na postrzeganie. Kolor jest
jednym z elementów manipulacji, którego widownia zwykle
nie dostrzega. Właśnie ta właściwość jest potężnym
narzędziem w rękach reżysera.
Barwa w dziele filmowym odgrywa rolę zarówno
znaczeniową, jak i również estetyczną. Odpowiednio użyte
barwy mogą stworzyć harmonię, napięcie lub zwrócić uwagę
widza na wydźwięk oglądanej sceny [6]. Wielu reżyserów
stosuje zabiegi kolorystyczne dla wzmocnienia nie tylko
uwagi widza, ale również wzmocnienia w nim emocji.
Reżyser Wes Anderson w swoich dziełach stosuje często
kolory pastelowe, za pomocą których przekazuje widzom
informacje o bohaterach, nastroju sceny, czy obecnej
sytuacji na ekranie. W filmie Grand Budapest Hotel idealnie
każdy kolor odwzorowuje sytuację, w której znajdują się
bohaterowie, jak i również emocje im towarzyszące [5], [7],
[8].
1.4. Znaczenie poszczególnych kolorów w filmie
Poniżej zostało omówionych sześć głównych kolorów,
które często można spotkać podczas oglądania różnych
gatunków ekranizacji [5], [9]:
• Czerwony – kolor ten jest kojarzony z miłością czy
namiętnością. Jest to kolor, który przyciąga uwagę
widza. Dlatego też wykorzystany jest w ten sposób
w filmie pt. American Beauty. Z kolei reżyser
David Lynch wykorzystał kolor czerwony w filmie
Twin Peaks wraz z połączeniem z geometrycznym
ułożeniem kurtyn i dywanów, aby wprowadzić
widza w stan napięcia i strach.
• Niebieski – kolor kojarzy się ze spokojem, lecz
w filmach często jest używany jako kolor służący
do stonowania pokazywanej sceny oraz dystansu do
rzeczywistości u bohaterów. W filmie Wesa
Andersona The Royal Tenenbaums kolor niebieski
towarzyszy protagoniście w w scenie samobójstwa,
gdzie bohater, tracąc wszelką nadzieję, postanawia
zakończyć życie.
• Zielony – w filmach animowanych kolor zielony
często wykorzystywany jest w scenach, gdzie
antagonista przedstawiony jest w momencie snucia
intryg. Kolor ten kojarzony jest również z siłami
natury. W filmie Matrix użyto koloru zielonego dla
niebezpiecznego świata, pełnego tajemnic, jakim
jest alternatywny i wirtualny świat Matrixa. Pomysł
ten zaczerpnięto od koloru czcionki, w jakiej często
przedstawiane są na ekranach kody komputerowe.
• Pomarańczowy – w filmie Mad Max: Fury Road
wskazuje na beznadziejność sytuacji, w jakiej
znajduje się bohatera, ale również dla podkreślenia
niebezpiecznej atmosfery. Kolor ten może wyrażać
ciepło, energię czy humor.
• Zółty – w filmie Hotel Chevalier reżyser Wes
Anderson skupia się na żółtym kolorze w otoczeniu
bohaterów, aby ukazać szczęście, poczucie relaksu.
Z kolei w filmie Birdman żółty kolor towarzyszący
protagonistom w pojedynczych scenach wskazuje
na silny związek z ich własnymi emocjami
i stanami, jakimi są zdrada czy zazdrość.
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•

Purpura/róż – w filmie The Lost River kolor
purpurowy
ukazuje
wyjątkowość
chwili,
podniosłość i zarazem seksapil głównej bohaterki,
natomiast w filmie The Grand Budapest Hotel kolor
różowy w wielu scenach używany jest do ukazania
miłości i przyjaźni panującej pomiędzy bohaterami.

Przemyślana paleta barw dobrze odwzorowuje
charakter danej produkcji filmowej. Reżyserzy oraz
koloryści doskonale znają znaczenie kolorów w odniesieniu
do psychologii ludzkiego umysłu i rozumieją ich wpływ na
emocje widzów. Poniżej w tab. 1 przedstawiono filmową
paletę kolorów wraz z emocjami, na które dane barwy mają
wpływ.
Tablica 1. Filmowa paleta kolorów z przypisanymi emocjami [5],
[8]
Kolor

Emocja
Ciepłe kolory
Czerwony
Miłość
Pasja
Przemoc
Niebezpieczeństwo
Złość
Moc/Siła
Różowy
Niewinność
Słodkość
Kobiecość
Żartobliwy
Empatia
Piękno
Żółty
Szaleństwo
Choroba
Niepwność
Obsesja
Sielanka
Naiwność
Pomarańczowy Ciepło
Towarzyskość
Przyjazny
Szczęście
Egzotyczny
Młodość

Kolor

Emocja
Zimne Kolory
Zielony Natura
Niedojrzałość
Zdeprawowanie
Złowrogi
Ciemność
Niebezpieczeństwo
Fiolet
Fantazja
Eteryczność
Erotyzm
Obłuda
Mistyczność
Złowieszczy
Niebieski Chłód
Odizolowany
Retrofleksyjny
Melancholia
Bierność
Natura

1.5. Pojęcia: color correction a color grading
Korekcja barwna oraz color grading stanowią
integralną część post-produkcji filmowej. Pojęcia te są
często mylone między sobą, albo używane jako synonimy,
co jest rtaktowane jako znaczący błąd [7].
• Color correction – czyli korekcja barwna, jest to
ujednolicenie ujęć do stopnia, gdzie ich ciąg uzyska
jednorodną spójność plastyczną. Zmiana charakteru
ujęć, aby w sekwencji jedno po drugim była
jednorodna, odbywa się na poziomie wyrównania
balansu bieli czy też czerni, zmiany temperatury
świetlnej ujęć, czyli balansu bieli, zmianę kontrastu,
nasycenia.
• Color grading – proces wspomagający nie tylko
wzbogacenie obrazu o interesujący wygląd, ale
również wspomaganie historii opowiadanej podczas
seansu. Jest to proces nakładania i modyfikowania
kolorów w nagraniu wideo. Prawidłowe stosowanie
tego typu zabiegu może pozwalić na całkowitą
odmianę obrazu (rys. 2).
Color grading odpowiedzialny jest dodatkowo za
definiowanie miejsc, bohaterów czy wydarzeń. Schematy
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postrzegania barw i ich rozumienia są głęboko zakodowane
w świadomości człowieka, dzięki tej cesze koloryści
pracujący nad kolorami w filmie mają możliwość wpływania
na emocje widza.

Rys. 3. Histogram luminancji i RGB dla filmu Ex Machina

Kolor 1: HSL (h=254, s=255, l=46), RGB (r=92, g=0,
b=1), proporcja: 40,38 %
•

Hotel Chevalier – scena relaksu – kolor żółty

Rys. 2. Przykład korekcji kolorów (ang. color correction)

Manipulacja barwami ciepłymi (żółć, pomarańcz,
czerwień) mogą wpływać na przypływ energii u widza
(negatywnej czy też pozytywnej). Barwy zimne (niebieski,
cyjan, zieleń) mogą oznaczać izolacje, strach, nieprzyjemną
rzeczywistość [5], [8].
2. EKSTRAKCJA CECH OBRAZU
W celu zbadania korelacji emocji z najbardziej
dominującymi ujęciami w danych ujęciach filmu
przygotowano algorytm w środowisku Python. Algorytm
pozwala na ekstrakcję najbardziej dominujących kolorów
w ujęciu w odniesieniu do wartości luminancji, nasycenia
odcienia i ilustruje wartości w postaci histogramów.
2.1. Struktura algorytmu
Algorytm został przygotowany w oparciu o bibliotekę
cologram.py pozwalającą na wyodrębnienie wartości RGB
oraz HSL (ang. Hue – odcień, ang. Saturation – nasycenie,
ang. Light – jasność) z pojedynczego obrazu. Analizę
parametrów ujęć przeprowadzano na 60-sekundowych
fragmentach sygnału wideo, każdą sekundę ujęcia
podzielono na 25 klatek, które poddano analizie barwnej.
Poniżej przedstawiono fragment kodu w języku
programowania
Python
przedstawiającego
wybór
parametrów obrazu do ekstrakcji.
for file_list in range(0, 6):
colors = colorgram.extract(file, n)
def_color = colors[j]
def_rgb = def_color.rgb
def_hsl = def_color.hsl
def_red = def_rgb.r
def_green = def_rgb.g
def_blue = def_rgb.b
def_hue = def_hsl.h
def_hue = def_hsl.s
def_hue = def_hsl.l
def_proportion = colors[j].proportion

2.2. Wartości kolorów w ujęciach filmowych - przykłady
Poniżej przedstawiono wyniki algorytmu dla trzech
różnych produkcji filmowych dla krótkich ujęć (rys. 3-5):
•

Ex Machina – scena w więzieniu z dominacją
czerwonego światła – kolor czerwony

Rys. 4. Histogram luminancji i RGB dla filmu Hotel
Chevalier

Kolor 1: HSL (h=31, s=240, l=106), RGB (r=206,
g=154, b=6), proporcja: 47,70 %
•

Grand Budapest Hotel cieście – kolor różowy

scena z pudełkami po

Rys. 5. Histogram luminancji i RGB dla filmu Grand
Budapest Hotel

Kolor 1: HSL (h=251, s=103, l=140), RGB (r=187,
g=94, b=101), proporcja: 29,45 %
W histogramach wykorzystano zakres wartości
składowych modelu RGB w przedziale: 0-255. Histogramy
nie zostały poddane operacji wygładzania.
2.3. Omówienie wyników - wnioski
Analizie kolorystycznej podano osiem filmów,
w których można wyróżnić dominujący kolor. Każdy z tych
filmów cechuje się charakterystyczną kolorystyką
uzmysławiającą
widzowi
umiejscowienie
bohatera
w odpowiedniej emocjonalnej rzeczywistości oraz
pozwalającej na oddziaływanie emocji protagonistów na
emocje widza. Przeprowadzone przez autorów na
wcześniejszym etapie badań analizy pokazują, że
kolorystyka scen filmowych pozwala na wzmocnienie
poszczególnych emocji wśród widzów [9]. Wybrano model
emocji Pluchika [Rys. 6] do dalszych analiz w testach
subiektywnych
służących
do
określenia
emocji
odczuwanych przez oglądających. Model emocji Plutchika
zawiera osiem głównych emocji, które są podstawą dla
pozostałych. Są one pogrupowane przeciwstawnie: radość
i smutek, akceptacja i wstręt, strach i złość, zaskoczenie
i przewidywanie [8], [11].
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COLOR ANALYSIS OF FILM SCENES IN THE CONTEXT OF COLOR GRADING
The article presents issues related to the film scene coloring. The main aspects of film image color processing are
discussed in the paper and the definitions of concepts related to scene coloring, i.e., color correction and color grading, are
brought. The theories of color psychology and their practical use in film and the relationship to basic film genres and emotion
models were described. Next, the assumptions of the methodology for analyzing the color of film scenes in the context of
color grading were discussed, including the collection of examples of film scenes and their annotation. The structure and
description of the algorithm for obtaining the most dominant colors of film scenes in film productions is presented.
The results of the algorithm performance are parameters extracted related to the three most essential color features, i.e.,
luminance, saturation and shade. Luminance and saturation histograms are determined for several bands separately on
a logarithmic scale (e.g., for luminance: the most dominant colors, medium, and shadows). The article contains preliminary
results of the color analysis based on image processing obtained as a result of the algorithm implementation. The paper ends
with a summary regarding the possibility of combining the most dominant colors in movie scenes along with music based on
color psychology and their impact on human emotions.
Keywords: color grading, film production, color analysis, psychology of color.
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Streszczenie: Praca dotyczy podejścia do parametryzacji
w przypadku klasyfikacji emocji w śpiewie oraz porównania
z klasyfikacją emocji w mowie. Do tego celu wykorzystano bazę
mowy i śpiewu nacechowanego emocjonalnie RAVDESS
(Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and
Song), zawierającą nagrania profesjonalnych aktorów
prezentujących sześć różnych emocji. Następnie obliczono
współczynniki mel-cepstralne (MFCC) oraz wybrane deskryptory
niskopoziomowe MPEG 7. W celu selekcji cech, posiadających
najlepsze wyniki rankingowe, wykorzystano las drzew. Następnie
dokonano klasyfikacji emocji z za pomocą maszyny wektorów
nośnych (SVM, Support Vector Machine). Stwierdzono, że
parametryzacja skuteczna dla mowy nie jest skuteczna dla śpiewu.
Wyznaczono podstawowe parametry, które zgodnie z otrzymanymi
wynikami pozwalają na znaczną redukcję wymiarowości wektorów
cech, jednocześnie podnosząc skuteczność klasyfikacji.
Słowa kluczowe: niskopoziomowe deskryptory sygnału, analiza
śpiewu, ekstrakcja parametrów, klasyfikacja emocji w śpiewie.

1.

WSTĘP

Parametryzacja sygnału mowy jest jednym z najlepiej
rozwiniętych obszarów przetwarzania sygnałów. Stanowi
podstawę szeroko rozumianej komunikacji człowiekkomputer. Jest zwykle pierwszym i często najważniejszym
blokiem
automatycznego
rozpoznawania
mowy
w połączeniu z algorytmami uczenia maszynowego. Dopiero
w ostatnich kilku latach głębokie uczenie wymusiło inne
podejście do sygnału mowy, w którym nie poszukuje się
najbardziej istotnych parametrów, ale wykorzystuje się
najczęściej nieprzetworzony sygnał w postaci obrazów 2D
(tj. spektrogramy, cepstrogramy, mel-cepstrogramy, itd.) [1],
[2]. Parametry sygnału mowy są również przydatne
w przetwarzaniu śpiewu, jednak automatyczna ocena jakości
śpiewu w kontekście jego wytwarzania (np. ocena intonacji
i barwy głosy śpiewaczego) jest stosunkowo słabo badanym
zagadnieniem [3]. Należy przy tym pamiętać, że śpiew –
podobnie jak mowa – jest również narzędziem wyrażania
uczuć i emocji.
Obszar detekcji emocji w mowie jest dosyć dobrze
zbadany, w przeciwieństwie do detekcji emocji w śpiewie.
W
artykule
przedstawiono
zagadnienia
związane
z poszukiwaniem parametrów sygnału mowy, które mogą
sprawdzić się w kontekście automatycznej oceny jakości
ekspresji w śpiewie. W tym celu wykorzystano bazę nagrań
mowy emocjonalnej i śpiewu nacechowanego emocjonalnie,

a następnie dokonano parametryzacji tych sygnałów.
W kolejnym kroku wyznaczone parametry zostały poddane
ocenie z wykorzystaniem algorytmu istotności cech za
pomocą lasu drzew. Następnie dokonano klasyfikacji przy
użyciu maszyny wektorów nośnych (SVM), bazując na
przygotowanych wektorach cech. W końcowej części
artykułu przedstawiono wnioski dotyczące rozwoju
zaproponowanej metodyki w celu wykorzystania metod
uczenia maszynowego do automatycznej oceny jakości
ekspresji śpiewu.
2. PRZEGLĄD LITERATURY
2.1. Detekcja emocji
Detekcja emocji w mowie jest obecnie bardzo obecna
w literaturze, zwłaszcza kiedy pojawiła się możliwość
wykorzystania uczenia głębokiego do tego celu. Większość
artykułów opisuje podejścia wykorzystujące sieci
neuronowe jako klasyfikatory (sieci splotowe, rekurencyjne,
autoenkodery), przedstawiając na wejście algorytmów
przetworzone spektrogramy [1], [2], [4]. Stosowanie
klasycznych deskryptorów sygnału mowy (np. MFCC) jest
obecnie rzadziej spotykane ze względu na niską dokładność
rozpoznawania emocji (powyżej 50%) [5], [6]. W przypadku
stosowania obrazów jako parametrów skuteczność
klasyfikacji może sięgać powyżej 80% [1]. Taką
skuteczność można osiągnąć również dla niektórych emocji
z użyciem maszyny wektorów nośnych [2].
2.2. Systemy ewaluacji śpiewu
Istnieją systemy pozwalające na automatyczną ocenę
jakości śpiewu. Takie systemy skupiają się na ocenie jakości
śpiewania pojedynczych głosek lub konkretnej techniki
śpiewu [7], [8]. W przypadku tego typu systemów
dokładność klasyfikacji może wynosić nawet 80%. Innym
stosowanym podejściem jest wykorzystanie częstotliwości
podstawowej i badanie czy osoba śpiewająca powtarzająca
zadany dźwięk za systemem jest w stanie go poprawnie
zaśpiewać [9].
3. BAZA DANYCH I WYBÓR PARAMETRÓW
3.1. Dane
Do przeprowadzenia eksperymentów przedstawionych
w niniejszej pracy wykorzystano bazę nagrań RAVDESS.
Baza zawiera nagrania 24 profesjonalnych aktorów (12

kobiet, 12 mężczyzn), śpiewających i wypowiadających
dwie dopasowane do siebie wypowiedzi w języku
angielskim z neutralnym akcentem północnoamerykańskim.
Mowa obejmuje wyrażenia spokoju, radości, smutku,
gniewu, strachu, zaskoczenia i zniesmaczenia, a śpiew
zawiera emocje spokoju, radości, smutku, gniewu i lęku.
Każde wyrażenie jest śpiewane i wymawiane na dwóch
poziomach
intensywności
emocjonalnej
(normalna,
wzmocniona). Dodatkowo nagrane zostało neutralne
emocjonalnie wyrażenie dla każdej z fraz. Przykładowe
zestawienie aktorów prezentujących zestaw emocji dostępny
w bazie przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Przykładowe ekspresje emocji z bazy RAVDESS [10 ]

Wszystkie nagrania emocji są dostępne w trzech
modalnościach: sygnał foniczny (rozdzielczość 16-bitów,
częstotliwość próbkowania 48 kHz, pliki w formacie wave),
audio-wideo (rozdzielczość 720 p, kodowanie video H.264,
kodowanie audio AAC, częstotliwość próbkowania 48 kHz,
format pliku mp4) oraz sygnał wideo. Baza zawiera 7356
plików (24,8 GB), z czego 1440 nagrań samej mowy oraz
1012 nagrań śpiewu. Baza jest dostępna na licencji Creative
Commons. W pracy wykorzystane zostały tylko pliki audio.
3.2. Parametryzacja
Do parametryzacji danych z bazy RAVDESS
wykorzystano dwa podejścia. Wektor parametrów
w pierwszym scenariuszu składa się z 40 kolejnych
znormalizowanych współczynników mel-cepstralnych (ang.
Mel Frequency Cepstral Coefficients, MFCC). W przypadku
drugiego podejścia, w którym wykorzystano deskryptory
MPEG 7 oraz parametry dostępne w bibliotece Librosa [11],
wektor cech zawiera parametry zarówno z dziedziny czasu
i częstotliwości. Parametry w dziedzinie czasu obejmują:
liczbę przejść przez zero (Zero Crossing, ZC), energię
sygnału (Root Mean Square Energy, RMS).
Zastosowano następujące deskryptory widmowe:
środek ciężkości widma gęstości mocy (Audio Spectrum
Centroid, ASC) oraz płaskość widma gęstości mocy (Audio
Spectrum Flatness, ASF). Oprócz tego wykorzystano
wbudowany w bibliotekę Librosa parametr opadania widma
(spectral roll-off) [11]. Opisywany zestaw parametrów jest
obliczany zgodnie z wewnętrznymi nastawami biblioteki
Librosa.

4. EKSPERYMENTY
4.1. Ranking istotności
W
celu
redukcji
liczby
wykorzystywanych
w klasyfikacji parametrów i jednoczesnego zwiększenia
dokładności klasyfikacji użyto algorytmu selekcji istotności
cech (ang. Feature Importance). Algorytm z powodzeniem
został wykorzystany przez autorów we wcześniejszych
publikacjach związanych z klasyfikacją mowy [12].
Algorytm istotności wektora cech oparty jest na innym
algorytmie zwanym ekstremalnie losowymi drzewami (ang.
Extremely Randomized Trees, ERT) [13]. Koncepcja
wywodzi się z losowego lasu (ang. Random Forest, RT),
który zapewnia kombinację predyktorów drzew, tak że
każde drzewo zależy od wartości losowego wektora
próbkowanego niezależnie i charakteryzuje się tym samym
rozkładem dla wszystkich drzew w lesie. Błąd związany
z uogólnieniem dla lasów zbliża się do limitu wraz ze
wzrostem liczby drzew w lesie. Błąd uogólnienia ERTs
zależy od korelacji między drzewami w lesie i od siły
poszczególnych drzew w całym zbiorze [14], [15].
W przeprowadzonych eksperymentach wykorzystano
implementację algorytmu ERT zawartą w bibliotece scikitlearn w języku Python [16]. Nastawy algorytmu ERT były
następujące: n_estimators=’240’, criterion=’entropy’, min_
samples_split=2,min_samples_leaf=1, min_weight_ fraction
_leaf=0.1, max_features=’auto’, min_impurity_ decrease
=0.01, min_impurity_split=None, bootstrap=True, random_
state=True, warm_start=True, class_weight =balanced.
4.2. Klasyfikacja z użyciem maszyny wektorów nośnych
Do klasyfikacji wykorzystano algorytm maszyny
wektorów nośnych zaimplementowaną przy użyciu pakietu
scikit-learn w języku Python. Nastawy klasyfikatora
dobierano eksperymentalnie, ostatecznie najwyższe wyniki
dokładności w klasyfikacji dla wszystkich przebadanych
rodzajów emocji uzyskano przy zastosowaniu jądra
wielomianowego stopnia 3. wraz z parametrem C = 0.1
i równoważeniem wag poszczególnych klas.
5. WYNIKI
Poniżej przedstawiono wyniki rankingowe istotności
poszczególnych parametrów oraz wyniki klasyfikacji
emocji. Na rys. 2 przedstawiono ranking istotności mowy
i śpiewu dla wszystkich emocji z wykorzystaniem
współczynników MFCC. Rys. 3 przedstawia istotność
współczynników MFCC w zależności od emocji. W tab. 1-5
przedstawiono dokładność klasyfikacji dla poszczególnych
emocji z użyciem maszyny wektorów nośnych oraz
liczebność parametrów. W tab. 6 przedstawiono wyniki
klasyfikacji dla drugiego scenariusza parametryzacji.
Miara dokładności (wzór 5.1) rozumiana jest poprzez
różnicę jedności i stosunku liczby błędnych detekcji
w zbiorze do liczby wszystkich przykładów w zbiorze. Błąd
średniokwadratowy stanowi wartość oczekiwaną kwadratu
błędów. Błędem określana jest różnica pomiędzy wartością
uzyskaną za pomocą algorytmu a wartością rzeczywistą.
Błąd został przedstawiony we wzorze (5.2).

(5.1)
,gdzie
oznacza liczbę błędnych detekcji, e oznacza
liczbę wszystkich detekcji
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Tablica 3. Wyniki klasyfikacji mowy i śpiewu dla emocji strach

(5.2)
, gdzie n oznacza kolejne iteracje,
oczekiwaną, a

oznacza wartość

oznacza wartość uzyskaną.

L.współczynników Dokładność [%]
40
50,66
20
50,66
15
51,33
10
82
5
90
4
90,67
2
69

Bł. średniokwadr.
0,493
0,4933
0,4867
0,18
0,1
0,093
0,31

Tablica 4. Wyniki klasyfikacji mowy i śpiewu dla emocji spokój
L. współczynników Dokładność [%]
40
52,67
20
81,67
15
84,3
10
91,7
5
97
4
98,3
2
92,67

Bł. średniokwadr.
0,473
0,183
0,157
0,083
0,03
0,167
0,073

Tablica 5. Wyniki klasyfikacji dla emocji neutralnej
Rys. 2. Wyniki porównania mowy i śpiewu dla unormowanego
rankingu istotności współczynników MFCC

L. współczynników Dokładność [%]
40
52,7
20
53,38
15
54,05
10
70,95
5
89,19
4
91,21
2
97,973

Bł. średniokwadr.
0,473
0,4662
0,4595
0,29
0,108
0,0878
0,02

Tablica 6. Wyniki klasyfikacji mowy i śpiewu z wykorzystaniem
parametrów z biblioteki Librosa

Rys. 3. Istotność współczynnika MFCC w zależności od emocji.
Tablica 1. Wyniki klasyfikacji dla emocji: smutek
L. współczynników
40
20
15
10
5
4
2

Dokładność [%]
50,5
73,91
75,92
80,93
87,63
88,63
83,61

Bł. średniokwadr.
0,495
0,2609
0,2408
0,1906
0,124
0,114
0,1639

Tablica 2. Wyniki klasyfikacji mowy i śpiewu dla emocji: złość
L. współczynników Dokładność [%]
40
67,7
20
66,81
15
68,58
10
68,59
5
69,47
4
70,35
2
68,58

Bł. średniokwadr.
0,323
0,3319
0,3141
0,3142
0,3053
0,2964
0,3142

Emocja [%]
Neutralna
Radość
Smutek
Złość
Smutek
Strach
Wszystkie

ASC
98,52
97,87
95,69
70,47
93,36
96,55
79,39

ASF
48,26
52,13
47,42
27,53
53,77
43,29
41,23

Roll-off
34,93
38,66
37,84
30,92
33,36
32,67
35,73

ZC
34,53
31,81
30,15
18,32
24,36
21,84
27,27

RMS
68,23
67,24
62,51
47,83
53,27
56,68
62,26

6. WNIOSKI
Na podstawie przedstawionych wyników można
wyodrębnić grupę współczynników MFCC, które są
najbardziej istotne w procesie klasyfikacji mowy i śpiewu
w obrębie danej emocji. Rozróżnianie emocji w mowie
i śpiewie z wykorzystaniem tych współczynników
charakteryzuje się wysoką dokładnością dla większości
emocji (powyżej 88%). W większości przypadków
zredukowany do dwóch cech wektor danych składał się z 29
i 40 współczynnika MFCC. Dla emocji złości były to
współczynniki
1
i
39.
Spośród
przebadanych
współczynników z drugiego wariantu wektora cech
najwyższy wynik uzyskano z wykorzystaniem środka
ciężkości widma gęstości mocy (ASC). Zastanawiająca jest
niska skuteczność parametru przejść przez zero (ZC) oraz
energii
RMS.
Na
podstawie
przeprowadzonych
eksperymentów można zaobserwować, iż współczynniki
MFCC osiągają znacznie lepsze wyniki klasyfikacji. Wydają
się one być naturalnym kierunkiem w dalszych pracach nad
systemem oceny jakości ekspresji w śpiewie. Zauważono
również spadek dokładności klasyfikacji dla emocji złości
we wszystkich wykorzystanych wektorach parametrów. Jest

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 68/2019

63

to interesujące zjawisko, które powinno być zbadane
w oparciu o inną bazę nagrań. Taka różnica może wynikać
ze względu na znaczną zmianę głośności wypowiedzi oraz
możliwe zmiany częstotliwości formantowych w przypadku
tej emocji. Sam sposób artykułowania powiązany z emocją
również może wpływać na dokładność klasyfikacji.
Dokładność klasyfikacji pozostałych emocji jest zbliżona do
siebie.
W przyszłości autorzy pracy mają zamiar skupić się na
stworzeniu parametryzacji w oparciu o wszystkie
deskryptory niskopoziomowe MPEG-7 i sprawdzenie ich
skuteczności w klasyfikacji emocji zarówno w mowie, jak
i śpiewie. Kolejnym krokiem będzie również testowanie
parametryzacji na zbiorach zawierających śpiew operowy.
W literaturze nie ma odniesień do systemów
oceniających jakość ekspresji w śpiewie. Podstawą takiego
systemu mogłaby być detekcja emocji w śpiewie,
rozbudowana o system rankingowy, wykorzystująca
podejście opisane w artykule, chociaż naturalne wydaje się
rozszerzenie badań w kierunku zastosowania uczenia
głębokiego i reprezentacji 2D sygnałów.
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ANALYSIS OF THE SPEECH SIGNAL PARAMETERS IN THE CONTEXT OF THEIR
SUITABILITY IN THE AUTOMATIC QUALITY OF SINGING EXPRESSION ASSESSMENT
This paper concerns the approach to parameterization for the classification of emotions in singing and comparison with
the classification of emotions in speech. For this purpose, the RAVDESS database containing emotional speech and song was
used. This database contains recordings of professional actors presenting six different emotions. Next, Mel Frequency
Cepstral Coefficients and selected Low-Level MPEG 7 descriptors were calculated. Using the algorithm of Feature Selection
based on a Forest of Trees, coefficients, and descriptors with the best ranking results were determined. Then, the emotions
were classified using the Support Vector Machine. The classification was repeated several times, and the results were
averaged. It was found that descriptors used for emotion detection in speech are not as useful for singing. Basic parameters
for singing were determined which, according to the obtained results, allow for a significant reduction in the dimensionality
of feature vectors while increasing the classification efficiency of emotion detection.
Keywords: Mel Frequency Cepstral Coefficients. MPEG 7 Low-Level Audio Descriptors, singing analysis, Feature
Selection.
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Streszczenie: Regulatory trójpołożeniowe są najprostszymi
i najbardziej popularnymi regulatorami w układach automatyki,
w których jako element wykonawczy zwykle stosuje się silnik
elektryczny pracujący w sposób nawrotny. W takich układach
jakość regulacji określa się m.in. poprzez analizę amplitudy
i częstotliwości występujących oscylacji, przy zmianach wartości
zadanej i wprowadzanych zakłóceniach. Referat jest próbą
porównania otrzymywanej jakości regulacji w układzie
z klasycznym regulatorem trójpołożeniowym oraz w układzie
z regulatorem rozmytym, którego reguły wnioskowania mają
realizować przybliżone właściwości regulatora trójpołożeniowego.
W referacie przedstawione zostaną wyniki badań wykonane
w programie Matlab-Simulink. Będą one odpowiedzią m.in.: na
pytanie, czy regulator rozmyty może pracować podobnie jak
regulator trójpołożeniowy.
Słowa kluczowe: regulator rozmyty, regulator trójpołożeniowy
jakość regulacji, porównanie regulatorów.

1. REGULATOR TRÓJPOŁOŻENIOWY
Regulator trójpołożeniowy najczęściej jest budowany
z dwóch przekaźników elektromechanicznych, połączonych
w ten sposób, aby jeden z nich był aktywny przy dodatnim
uchybie regulacji, a drugi przy ujemnej jego wartości.
Pracuje on zwykle w układzie regulacji z silnikowym
elementem wykonawczym, co w rezultacie przekłada się na
sytuację, w której sygnał sterujący generowany z takiego
regulatora powoduje obroty silnika zgodnie z ruchem
wskazówek zegara lub przeciwnie albo pozostawia silnik
w spoczynku. Odpowiada to sygnałom: 1, 0 lub -1 [1].
Teoretycznie charakterystyka regulatora trójpołożeniowego może być idealna, wg rysunku 1a lub rzeczywista, wg
rysunku 1b. Ta druga jest stosowana w rozwiązaniach
praktycznych, ze względu na konstrukcje samych
przekaźników.
u

a)

u

b)

1

1
e

-a
0
-1

a

H
e

-a
H

0

a

-1

Rys. 1. Charakterystyki elementów trójpołożeniowych.
a) charakterystyka idealna, b) charakterystyka rzeczywista;
e - uchyb regulacji, u - sygnał sterujący, H - histereza

Charakterystykę idealną można uzyskać stosując
odpowiedni program w sterowniku programowalnym, ale
nie jest to korzystne, gdyż w rezultacie otrzymuje się dużą
częstotliwość przełączeń w chwili, gdy uchyb regulacji jest
w przedziale zmian wartości wyjściowej.
Istotną cechą układu regulacji z regulatorem
trójpołożeniowym jest to, iż stosowany silnik mający
właściwości całkujące powoduje sprowadzanie uchybu
regulacji do wartości prawie zerowej.
2. REGULATOR ROZMYTY
Regulatory rozmyte są obecnie często stosowane
w różnych rozwiązaniach przemysłowych. Ich popularność
wynika z osiągania lepszych jakości regulacji, szczególnie
w przypadku obiektów nieliniowych i obiektów z dużymi
opóźnieniami.
Budowa takiego regulatora opiera się na logice
rozmytej, którą w roku 1965 wprowadził amerykański
naukowiec pochodzenia azerskiego Lofti Zadeh [2].
Zaproponował, aby wielkości fizyczne oceniać za pomocą
wartości lingwistycznych, czyli słownych. Zamiast
stwierdzenia, że pojazd jedzie z prędkością 60 km/h, można
powiedzieć, że pojazd jedzie z prędkością średnią.
Zastosowane zostały liczby rozmyte typu: mniej więcej 9,
pomiędzy 3 i 7, trochę więcej niż 2 itp. Daną wielkość
fizyczną można więc ocenić poprzez przyporządkowanie
kilku zbiorów rozmytych, np. „małe ciśnienie”, „średnie
ciśnienie ”, „duże ciśnienie”. Większa liczba zbiorów
rozmytych, określana liczbą ziaren informacji, daje
możliwość większej precyzji przy ocenie danej wielkości
fizycznej. Jednakże zbyt duża liczba takich zbiorów
powoduje zagubienie istotnych informacji. W rezultacie
racjonalna liczba ziaren informacji powinna wynosić od
pięciu do dziewięciu. Jest to wynikiem badań psychologów,
którzy wykazali, że człowiek może zapamiętać do 9 stanów
danego obiektu [3].
Zbiory stosowane w logice klasycznej umożliwiają
jedynie stwierdzenie: czy dany element należy lub nie należy
do określonego zbioru. Natomiast w przypadku zbiorów
rozmytych istniej możliwość częściowego przynależenia
danego elementu do określonego zbioru poprzez
zastosowanie funkcji przynależności. W rezultacie powstała
możliwość zastosowania określeń słownych, stosowanych
w warunkach rzeczywistych, do projektowania systemów
sterowania.
Przykładowo porównanie zbioru ostrego i zbioru
rozmytego można przedstawić w sposób zilustrowany na

rysunku 2. W tym przypadku przynależność do zbioru
ostrego A określona jest funkcją przynależności µ(V) = 1.
Pozostałe funkcje przynależności mogą przyjmować
dowolne kształty i określać cząstkową przynależność
elementów do danych zbiorów.
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Rys. 2. Przykładowe funkcje przynależności dla zbiorów
rozmytych A, B i C

Układ lub system o właściwościach rozmytych składa
się z trzech podstawowych elementów: bloku rozmywania
(fuzyfikacji), bloku wnioskowania (inferencji) oraz bloku
wyostrzania (defuzyfikacji). Strukturę tę przedstawiono na
rysunku 3 [3, 4, 5, 6, 7].
REGULATOR ROZMYTY
Sygnały

Rozmywanie

Wnioskowanie

Wyostrzanie

Sygnał

wejściowe

Fuzyfikacja

Inferencja

Defuzyfikacja

wyjściowy

Rys. 3. Struktura regulatora rozmytego

W bloku rozmywania (fuzyfikacji) następuje
przypisanie funkcji przynależności do danej ostrej wartości
wejściowej w zależności od przyjętych zbiorów rozmytych.
Obliczone wartości stopni przynależności µ(x1) µ(x2)
informują o tym, w jakim stopniu dane wartości przynależą
do zbiorów rozmytych [3, 4, 5, 6, 7].
Blok wnioskowania (inferencji) służy do obliczania
wynikowej funkcję przynależności. Wnioskowanie może
przebiegać według metody Mamdaniego lub Takagi-Sugeno
[3]. Różnica polega na tym, że w pierwszej metodzie dla
określonych lingwistycznie przesłanek wniosek jest również
określony lingwistycznie. Natomiast w drugiej - wniosek jest
funkcją zmiennych wejściowych. Do wykonania tej operacji
niezbędna jest baza reguł, przyjęty mechanizm
wnioskowania oraz funkcje przynależności dla wielkości
wyjściowych [3, 4, 5, 6, 7].
Ostatni blok wyostrzania (defuzyfikacji) ma za zadanie
określić ostrą wartość sygnału wyjściowego. Do tego celu
stosuje się różnorodne kryteria, jak np. metoda środka
maksimum, metoda ostatniego maksimum i inne; ale
najczęściej stosowana jest metoda środka ciężkości
przedstawiona graficznie na rysunku 4.

(y)

B

A
C

y

trójpołożeniowego można dość prosto osiągnąć, natomiast
trudności występują przy modelowaniu charakterystyki
rzeczywistej. Sygnał wyjściowy z elementu trójpołożeniowego zależy wówczas od trzech sygnałów: wejściowego
sygnału uchybu, od jego dynamiki oraz od aktualnego stanu
na wyjściu. Przy ciągłym wzroście sygnału uchybu można
skorzystać ze zbudowanej charakterystyki statycznej, natomiast przy spadku tego sygnału – z przesuniętej drugiej
charakterystyki uwzględniającej istnienie histerezy. Wpływ
dynamiki uchybu na sygnał wyjściowy można zamodelować
obliczając wartość pochodnej uchybu, a aktualną informację
o stanie wyjściowym należałoby wprowadzić na wejście
modelowanego regulatora. Informacja o stanie wyjściowym
z elementu rozmytego gwarantowałaby dokładne określenie
sygnału wyjściowego w przypadku, gdy uchyb jest
w przedziale histerezy. Przykładową regułę wnioskowania
(dla zakresu histerezy) można zapisać w postaci:
• jeżeli uchyb jest w przedziale histerezy i rośnie oraz jest
stan wysoki to sygnał wyjściowy jest wysoki.
Jednak w prezentowanych badaniach podjęto próbę
uproszczenia modelu tylko do dwóch sygnałów wejściowych
zakładając, że zmiany sygnału uchybu w przedziale
histerezy będą następować tylko w jednym kierunku.
Badania symulacyjne opisane w punkcie 4 potwierdziły taką
możliwość. Do badań przyjęto uproszczony model
rozmytego regulatora, który uzależnia jego sygnał
wyjściowy od aktualnej wartości uchybu oraz od jego
kierunku zmian. Zastosowano strukturę z wprowadzoną
dynamiką według rysunku 5.
e

Stosując metody projektowania elementów rozmytych
można uzyskać obiekty o dowolnych charakterystykach statycznych. Również charakterystykę idealnego elementu
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u

Rys. 5. Dynamiczny element rozmyty [3]

Dla
przybliżonego
rozmytego
regulatora
trójpołożeniowego, w programie Matlab-Simulink uzyskano
reprezentacje graficzną przedstawioną na rysunku 6.

w ejś
ejś ccie
ie 11

Baza reguł
Mamdani
wyjście

wejście 2

Rys. 6. Model struktury elementu rozmytego

Dla wejścia obsługującego sygnał uchybu regulacji
określone zostały zbiory rozmyte oznaczone odpowiednio:
M - ujemny uchyb, Mh - ujemny uchyb w strefie histerezy,
S - strefa nieczułości, Dh - dodatni uchyb w strefie histerezy
oraz D - dodatni uchyb; odpowiednią reprezentację graficzną
przedstawia rysunek 7.
Zmie n n e

3. TRÓJPOŁOŻENIOWY REGUATOR ROZMYTY

Element
statyczny
rozmyty

de
dt

yc
Rys. 4. Defuzyfikacja metodą środka ciężkości
yc - sygnał wyjściowy elementu rozmytego [3]

1

Wykre sy fu n kcji p rzyn a le żn o ści

wejście 1 wyjście
wejście 2

Rys. 7. Zbiory rozmyte dla sygnału wejściowego
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Wejście dla sygnału pochodnej uchybu regulacji
zostało zdefiniowane za pomocą dwóch zbiorów rozmytych
oznaczonych: „spadek” oraz „wzrost” – ich odpowiednie
funkcje przynależności przedstawiono na rysunku 8.
Wykre sy fu n kcji p rzyn a le żn o ści

Zmie n n e

w e jś c ie 1

w y jś c ie

w e jś c ie 2

4. BADANIA SYMULACYJNE
Zaprojektowany w programie Matlab-Simulink
przekaźnikowy (klasyczny) element trójpołożeniowy został
poddany badaniom symulacyjnym w układzie regulacji
z obiektem inercyjnym pierwszego rzędu. W tym celu
zbudowano model układu regulacji według schematu na
rysunku 11 i zarejestrowano wyniki dla przypadku bez
wprowadzenia sprzężenia korekcyjnego wokół elementu
trójpołożeniowego.

Dla sygnałów wyjściowych określono trzy zbiory
rozmyte w postaci singletonów, graficznie zobrazowanych
na rysunku 9, które są odpowiednikiem informacji ostrej.
Singletony zostały odpowiednio nazwane jako: L - stan -1,
zero - brak sygnału, H - stan +1.

u1

y0

e

Wykre sy fun kcji p rzyn a le żn o ści

Zmie nn e

w e jś c ie 1

y

u

Rys. 8. Zbiory rozmyte dla pochodnej uchybu

w y jś c ie

Rys. 11. Model układu regulacji z klasycznym regulatorem
trójpołożeniowym

w e jś c ie 2

Rys. 9. Zbiory rozmyte na wyjściu rozmytego elementu
trójpołożeniowego

Dla tak zbudowanego modelu zastąpiono regulator
klasyczny regulatorem rozmytym, zachowując te same
parametry elementów składowych układu, budując strukturę
według rysunku 12.

Następny krok budowy przybliżonego rozmytego
regulatora trójpołożeniowego polegał na określeniu reguł
wnioskowania. W tym przypadku zostały one zapisane
w postaci:
1. if (input1 is M) and (input2 is wzrost) then (output1 is L)
2. if (input1 is Mh) and (input2 is wzrost) then (output1 is L)
3. if (input1 is S) and (input2 is wzrost) then (output1 is zero)
4. if (input1 is Dh) and (input2 is wzrost) then (output1 is zero)
5. if (input1 is D) and (input2 is wzrost) then (output1 is H)
6. if (input1 is D) and (input2 is spadek) then (output1 is H)
7. if (input1 is Dh) and (input2 is spadek) then (output1 is H)
8. if (input1 is S) and (input2 is spadek) then (output1 is zero)
9. if (input1 is Mh) and (input2 is spadek) then (output1 is zero)
10. if (input1 is M) and (input2 is spadek) then (output1 is L)

u1

e

y0

Rys. 12. Model układu regulacji z przybliżonym rozmytym
regulatorem trójpołożeniowym

Porównanie przebiegów sygnałów wyjściowych z obu
układów wykazały, że po zastosowaniu przybliżonego
rozmytego modelu regulatora trójpołożeniowego można
otrzymać prawie identyczne wyniki, co zostało zilustrowane
na rysunku 13. W obu przypadkach zarejestrowano oscylacje
przebiegu wielkości regulowanej o wartości około 0,25 Hz
przy amplitudzie uchybu e ≈ ± 0,04.

w yjś cie 1

W rezultacie otrzymano dynamiczny element rozmyty
o przybliżonych właściwościach elementu trójpołożeniowego. Graficzna interpretacja tej struktury została
przedstawiona na rysunku 10.

y

u

wejście 2

wejście 1

Rys. 10. Graficzna interpretacja przybliżonego rozmytego
elementu trójpołożeniowego

Rys. 13. Porównanie przebiegów wielkości regulowanej w układzie
z klasycznym i przybliżonym rozmytym regulatorem
trójpołożeniowym
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Dla
obydwu
układów
powtórzono
badania
wprowadzając sprzężenie korekcyjne wokół regulatorów,
w postaci elementu inercyjnego pierwszego rzędu. W tym
przypadku otrzymano przebiegi wielkości regulowanej bez
oscylacji. Rejestrowany uchyb ustalony kształtował się na
poziomie 0,05 przy początkowej wartości zadanej y0 = 1,0.
Przykładowy wynik symulacji z tak zastosowaną korekcją
dla regulatora klasycznego, przedstawiono na rysunku 14,
a dla przybliżonego rozmytego regulatora trójpołożeniowego
na rysunku 15.

regulatorów. Przykładowo dla układów bez korekcji i dla
przyjętej histerezy elementu trójpołożeniowego 0,02, uchyb
maksymalny wynosił około 0,04 dla regulatora klasycznego
oraz dla przybliżonego regulatora rozmytego. Czasy
regulacji kształtowały się na poziomie około 8 sek.
w układzie bez korekcji i około 20 sek. w układzie
z elementem korekcyjnym. W rezultacie potwierdziło się
pierwotne założenie, że zamodelowany regulator rozmyty
może pracować jako regulator trójpołożeniowy.
6. WNIOSKI

Rys. 14. Przebieg wielkości regulowanej w układzie z klasycznym
regulatorem trójpołożeniowym ze sprzężeniem korekcyjnym

Bazy reguł stosowane w modelach rozmytych
pozwalają na otrzymanie dowolnych właściwości badanych
elementów, w tym również nieliniowych elementów
trójpołożeniowych.
Przybliżony rozmyty regulator trójpołożeniowy oraz
jego klasyczny odpowiednik mają porównywalne
właściwości sterujące w badanych układach regulacji.
Badany przybliżony rozmyty regulator trójpołożeniowy
może pracować w układach regulacji automatycznej,
w których elementem wykonawczym są silniki nawrotne.
Zastosowanie inercyjnego sprzężenie zwrotnego
w samych regulatorach pozwala na ograniczenie oscylacji
wielkości regulowanej.
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FUZZY CONTROLLER ABOUT THE PROPERTIES OF THREE-POSITION CONTROLLER
Three-position controllers are the most popular and simplest controllers in automation systems, in which the electric
motor working in a reversible manner was used as the executive element. Their important feature is that the control signal has
only three different values. Such systems are usually used in industrial solutions where the requirements for the quality of
regulation are not high.
At present, with advanced computational techniques available, fuzzy controllers are eagerly used, which on the one
hand are more understandable for operators due to the generation of signals directly understandable to humans, and on the
other hand enable the achievement of the properties of systems that in classic solutions were not times available.
The paper is an attempt to compare the quality of regulation obtained in a system with a three-position controller and in
a system with an approximate fuzzy controller, whose inference rules are the implementation of simplified properties of the
three-position controller. The implementation of the three-position characteristic in a fuzzy controller gives a view on new
possibilities of using such systems. The paper presents the results of tests performed in the Matlab-Simulink program. They
will be the answer, among others: what quality of regulation can be obtained and how can oscillations be reduced.
Keywords: fuzzy controller, three-position controller, quality of regulation, comparison of regulators.
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Streszczenie: Jednym z przykładów zastosowania regulatorów
rozmytych jest ich wykorzystanie do sterowania instalacją
ogrzewania nadmuchowego. W artykule przedstawiono badania
modelu obiektu złożonego z jednej nagrzewnicy zastosowanej do
utrzymania różnicy temperatur w dwóch pomieszczeniach. Ideą
była chęć odpowiedzi na pytanie, czy do sterowania takim
obiektem można zastosować regulator rozmyty o właściwościach
przybliżonych do regulatora trójpołożeniowego. Wyniki badań
potwierdziły zasadność stosowania tego rodzaju regulatora, gdyż
jest on w stanie generować impulsy sterujące modelowaną
przepustnicą na wlocie do obu modelowych pomieszczeń. Ponadto
efektem badań był wniosek, iż można pominąć zadaną wartość
temperatury w jednym z modelowych pomieszczeń na rzecz
określania tylko różnicy tych temperatur w obu pomieszczeniach.
Słowa kluczowe: regulator rozmyty, regulacja temperatury,
ogrzewanie nadmuchowe, model pomieszczenia.

1. OGRZEWANIE NADMUCHOWE
Ogrzewanie nadmuchowe (zamiennie określane jako
ogrzewanie powietrzem lub ogrzewanie nawiewne) polega
na bezpośrednim doprowadzaniu ciepłego powietrza do
ogrzewanych pomieszczeń. Gorące powietrze jest
wytwarzane w specjalnych piecach lub nagrzewnicach,
a następnie transportowane za pomocą rurociągów do
wyznaczonych pomieszczeń. Przed dotarciem do
pomieszczeń dodatkowo stosuje się filtry i nawilżacze
w celu zapewnienia w pomieszczeniach optymalnego
mikroklimatu. Taki system ogrzewania pozwala na
wyeliminowanie rur doprowadzających ciepłą wodę lub inne
medium, jak również wyeliminowanie pozostałych
elementów grzejnych montowanych w całym mieszkaniu.
W takim systemie jest też możliwość otrzymania w krótkim
czasie zróżnicowanej temperatury w wielu pomieszczeniach,
przy zastosowaniu jednego źródła wytwarzającego energię
cieplną [1, 2, 3].
Najczęściej w instalacjach do ogrzewania wieloma
pomieszczeniami określa się konkretną temperaturę
w każdym z nich oddzielnie, za pośrednictwem zestawu
paneli operatorskich użytkownika, natomiast w opisanych
badaniach zadawano jedynie różnicę temperatur w obu
pomieszczeniach. Otrzymane wyniki wskazują na to, że
w zamian za zadawanie konkretnej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, można posługiwać się
jedynie ich różnicami. Niezbędnym warunkiem na spełnienie
postawionego celu jest konieczność zaprojektowania
nagrzewnicy, której moc cieplna będzie wystarczająca dla
obu pomieszczeń.

2. MODEL FIZYCZNY POMIESZCZEŃ
Model fizyczny przyjęty do badań symulacyjnych
składa się z dwóch zbiorników powietrza Z1 i Z2 oraz
nagrzewnicy N z zainstalowaną grzałką o nastawianej mocy
i wentylatorem o zmiennej prędkości obrotowej z możliwością zmiany przepływu powietrza (rys. 1). Ciepłe
powietrze o temperaturze około 25-30°C tłoczone jest do
zbiorników poprzez ruchomą przepustnicę, której kąt można
ustawiać
miniaturowym
rewersyjnym
silniczkiem
skokowym sterowanym za pomocą impulsów napięciowych
o odpowiednim znaku. Istota sterowania polega na
odpowiednim dobraniu ilości dopływającego powietrza do
każdego z pojemników za pomocą zmiany położenia
przepustnicy [4]. Układ jest wyposażony w czujnik
przepływu powietrza oraz w czujniki temperatury zarówno
w obszarze wytwarzania ciepłego powietrza (nagrzewnicy),
jak również w każdym ze zbiorników powietrza. Dodatkowo
do zbiornika Z1 można doprowadzać powietrze z otoczenia
o niższej temperaturze, które traktowane jest jako zakłócenie
wprowadzane do całego układu.

Rys. 1. Zdjęcie fizycznego modelu dwóch pomieszczeń;
Z1, Z2 - zbiorniki powietrza, N - nagrzewnica,
P1 - czujnik przepływu, T1, T2, T3 - czujniki temperatury,
PS - przepustnica, W - wlot powietrza zewnętrznego

Element przepustnicy składa się z przesłony, która
w zależności od ustawienia kąta α, zamyka częściowo lub
całkowicie wlot do danego zbiornika powietrza (rys. 2).
pierwszy
zbiornik
wlot
ciepłego
powietrza

przepustnica

α

drugi
zbiornik

Rys. 2. Schemat przepustnicy powietrza

Na podstawie znajomości struktury modelu fizycznego,
zbudowano model symulacyjny w programie MatlabSimulink (rys. 3) w celu przetestowania działania całego
układu przy bezpośrednim zadawaniu wartości różnicy
temperatur w obu zbiornikach, bez wprowadzania wartości
zadanej temperatury w którymkolwiek z nich. Oryginalną
właściwością tej regulacji jest możliwość sterowania
dopływem ciepłego powietrza do zbiorników bez
konieczności kontroli początkowej wartości temperatury
powietrza na wylocie przepustnicy. W rezultacie otrzymuje
się różnicę temperatur o dużej dokładności w obu pomieszczeniach niezależnie od dostarczonej energii cieplnej przez
pojedynczą nagrzewnicę (z zastrzeżeniem, że całkowita
energia cieplna jest wystarczająca). Typowa regulacja
stosunku wymaga znajomości wartości jednej z dwóch
wielkości fizycznych, aby zastosować przyjęty współczynnik stosunku do regulacji drugiej wielkości fizycznej.
W proponowanym rozwiązaniu potrzebna jest natomiast
tylko wartość różnicy tych wielkości.
ZAKŁÓCENIE

Interpretację graficzną otrzymanego regulatora
rozmytego o przybliżonych właściwościach elementu
trójpołożeniowego przedstawiono na rysunku 5. Dokładny
opis przyjętych zbiorów rozmytych oraz ich funkcji
przynależności opisano w cytowanym artykule [7].

w yjś cie 1

3. BADANIA SYMULACYJNE

wejście 2

wejście 1

Rys. 5. Graficzna interpretacja przybliżonego rozmytego
regulatora trójpołożeniowego

Rodzaj regulatora, zastosowany w badaniach, spełnia
wymagania sterowania impulsowego niezbędnego dla
silniczka skokowego. Przykładowy przebieg dwóch temperatur uzyskany w modelu symulacyjnym przedstawiono na
rysunku 6. Otrzymany czas regulacji wynosił około 200 sek.
Uchyb regulacji zarejestrowano na poziomie e ≈ ± 0,2 dla
początkowej różnicy temperatur równej wartości 6, jak i dla
późniejszej jej zmiany (wprowadzonej po 500 sekundach) do
wartości 4 przy maksymalnej temperaturze nagrzewnicy
ustawionej na wartość 20 (rys. 7).

Rys. 3. Model symulacyjny układu regulacji różnicy temperatur
z przybliżonym rozmytym regulatorem trójpołożeniowym

W modelu symulacyjnym zastosowano regulator
rozmyty [5, 6]. Jego struktura składa się z bloku rozmywania
(fuzyfikacji), bazy reguł (inferencji) oraz bloku wyostrzania
(defuzyfikacji). Do zaprojektowania takiego regulatora
potrzebna jest znajomość logiki rozmytej, którą w roku 1965
zaproponował amerykański naukowiec Lofti Zadeh i jest
oparta na określeniach lingwistycznych typu: „około 5”,
„mniej więcej 4” itp. Model regulatora zastosowany
w schemacie z rysunku 3 ma uproszczone właściwości
regulatora trójpołożeniowego. Jego sygnał wyjściowy został
uzależniony jedynie od aktualnej wartości uchybu oraz od jej
kierunku zmian. Zostało przyjęte założenie, że zmiany
sygnału uchybu w przedziale histerezy będą następować
tylko w jednym kierunku. W rezultacie otrzymano strukturę
regulatora rozmytego z wprowadzoną dynamiką według
rysunku 4.
1
e
de
dt

Element
statyczny
rozmyty

u

Rys. 4. Dynamiczny element rozmyty [3]
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Rys. 6. Przebiegi wielkości regulowanych y1 i y2 w obu zbiornikach
dla zadanej różnicy temperatur - regulator rozmyty

Rys. 7. Przebieg uchybu regulacji dla zadanej
różnicy temperatur - regulator rozmyty

Symulacje przeprowadzono również dla układu
z klasycznym regulatorem trójpołożeniowym [8] (rys. 8),
który w zależności od znaku generowanych impulsów
pozwala na zmianę kąta położenia przepustnicy w ten
sposób, aby zwiększać lub zmniejszać ilość doprowadzanego
ciepłego powietrza do danego zbiornika. Wyniki
porównywano z wynikami otrzymanymi w układzie
z zastosowanym
regulatorem
rozmytym
(rys. 3)
i przedstawiono na rysunkach 9 oraz 10.
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w nagrzewnicy początkowo była przekazywana do obu
pomieszczeń bez dodatkowych strat z zachowaniem zadanej
różnicy temperatur. Po wprowadzeniu zakłócenia w postaci
utraty energii przez doprowadzenie zimnego powietrza
z zewnątrz, całkowita energia cieplna w pomieszczeniach
zmniejszyła się, ale nadal została utrzymana zadana
początkowo różnica temperatur. Również i w tym przypadku
uchyb regulacji nie przekraczał wartości e ≈ ± 0,2 (rys. 12).

Rys. 8. Model symulacyjny układu regulacji różnicy temperatur
z klasycznym regulatorem trójpołożeniowym

W obu układach otrzymany uchyb (rys. 10) kształtował
się na wartości e ≈ ± 0,2 i był zależny głównie od ustawionej
histerezy elementu trójpołożeniowego. Zarejestrowano oscylacje o częstotliwości około 0,1 Hz oraz czas regulacji
tr ≈ 200 sek. po pierwszej zmianie zadanej różnicy temperatur oraz tr ≈ 100 sek. po drugiej zmianie różnicy
temperatur wprowadzonej w chwili t = 500sek.

Rys. 11. Przebiegi wielkości regulowanych y1 i y2 dla zadanej
różnicy temperatur przy zakłóceniu zewnętrznym
- regulator rozmyty

Rys. 12. Przebieg uchybu regulacji dla zadanej różnicy temperatur
przy zakłóceniu zewnętrznym - regulator rozmyty

Rys. 9. Przebiegi wielkości regulowanych y1 i y2 dla zadanej
różnicy temperatur - regulator klasyczny i rozmyty

Końcowym etapem badań było porównanie efektów
pracy układu z przybliżonym rozmytym regulatorem
trójpołożeniowym oraz z zastosowaniem klasycznego
regulatora PID (rys. 13).

Rys. 10. Przebieg uchybu regulacji dla zadanej różnicy temperatur
- regulator klasyczny i rozmyty

Do pierwszego zbiornika powietrza oznaczonego Z1
(rys. 1) można doprowadzać powietrze z zewnętrznego
otoczenia o niższej temperaturze i traktować jako sygnał
zakłócający działający na cały układ regulacji [9].
W badaniach symulacyjnych zostało to uwzględnione
w postaci inercyjnego elementu dołączonego do sumatora
znajdującego się na wyjściu z modelowanego zbiornika
- część układu zaznaczona linią przerywaną (rys. 3).
Uzyskane wyniki badań symulacyjnych podano na
rysunku 11. Potwierdziła się możliwość otrzymywania
zadanej różnicy temperatur w dowolnych warunkach
zewnętrznych. Całkowita energia cieplna wytwarzana

Rys. 13. Model symulacyjny układu regulacji różnicy temperatur
z regulatorem PID

Model symulacyjny, wzięty pod uwagę na użytek tego
artykułu, nie ma odpowiednika w modelu fizycznym, gdyż
regulator PID powinien pracować z silniczkiem
wykonawczym np. prądu stałego, natomiast w modelu
fizycznym pracował silniczek skokowy. Pomimo to jednak
porównanie to daje pogląd na to, czy w takim układzie
będzie można uzyskać lepsze efekty końcowe. W wyniku
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przeprowadzonych badań okazało się, że nie jest to takie
proste. Regulator złożony tylko z elementu proporcjonalnego
i całkującego nie dał zadawalających wyników, gdyż
pojawiły się dość duże oscylacje. Dopiero przy nastawach
dla stałej całkowania Ti = 300 i stałej różniczkowania
Td > 15 przebiegi rejestrowanych temperatur w obu
pomieszczeniach
miały
zadawalające
parametry.
Zarejestrowano stosunkowo małe ale ciągłe zmiany obu
wielkości regulowanych w granicach ± 0.6 w stosunku do
maksymalnej wartości równej około 13 (rys. 14).

4. WNIOSKI
Sterowanie rozpływem ciepłego powietrza w układach
ogrzewania nadmuchowego można zrealizować przy udziale
przybliżonego rozmytego regulatora trójpołożeniowego
wykorzystanego do generowania impulsów sterujących
silnikami skokowymi zamontowanych przepustnic.
Zastosowanie przybliżonego rozmytego regulatora
trójpołożeniowego umożliwia osiągnięcie krótkiego czasu
regulacji, a istniejące oscylacje wynikające ze sposobu pracy
silników skokowych nie wpływają na komfort klimatu
w ogrzewanych pomieszczeniach.
Ewentualne
zastosowanie
regulatora
PID
w analizowanym układzie wiąże się ze zmianą typu silnika
wykonawczego dostosowanego do sygnału ciągłego
generowanego przez ten regulator.
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THE APPLICATION OF A FUZZY CONTROLLER TO THE TEMPERATURE CONTROL IN
A PHYSICAL MODEL OF ROOMS WITH BLOWN HEATING
Fuzzy Logic Controllers (FLC) are used in a variety of industrial solutions to control complex objects. Blowing heating
is finding a growing number of supporters because it is ecological, guarantees the maintenance of an appropriate
microclimate and does not cause problems with maintaining cleanliness of the rooms. Designing fuzzy controllers involves
determining the membership function for the input and output quantities of the object for the adopted fuzzy sets, and then
determining the inference rules, which are most often formulated on the basis of expert knowledge or based on the model of
the controlled object.
The proposed paper is the result of simulation tests of a physical model of two rooms heated by one heater. The system
consists of two separate air containers connected to one channel, through which warm air is heated by a heater. The crosssection of the air inlet to each container can be changed by setting the throttle angle. The essence of the control consists in the
appropriate selection of the amount of air flowing into each of the containers by changing the position of the throttle.
The paper is an attempt to compare the control effects obtained in the system with classic controllers (PID or threeposition) and with an approximate fuzzy controller, whose inference rules should be adapted to the complex properties of the
object and the applied executive elements.
Keywords: fuzzy controller, temperature control, forced air heating, model of the room.
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Streszczenie: Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza
możliwości zastosowania logiki rozmytej i systemów ekspertowych
w procesie doboru najlepszej metody rozwiązania problemu
rekonstrukcji rezystancji kwadratowych siatek rezystorów. Bazując
na badaniach skuteczności algorytmów rekonstrukcji oraz
oprogramowaniu Fuzzy Logic Toolbox opracowano system
pozwalający na wskazanie najlepszej metody odtwarzania
parametrów siatki w zależności od ustalonych kryteriów, takich jak
np. najkrótszy czas obliczeń czy najwyższa dokładność.
Słowa kluczowe: Rekonstrukcja siatki rezystorów. Funkcja celu.
Systemy ekspertowe. Logika rozmyta.

1. WPROWADZENIE
Poniższy artykuł podzielono na dwie zasadnicze części.
W pierwszej z nich przybliżono tematykę rekonstrukcji
skończonych siatek rezystorów, zgłębioną i zaprezentowaną
we wcześniejszych opracowaniach (m.in. [7,8]). W drugiej
części pracy przedstawiono oryginalne wyniki uzyskane za
pomocą opracowanego przez autorów systemu ekspertowego
służącego do automatycznego wyboru optymalnej metody
rekonstrukcji przy zadanych parametrach jakościowych
uzyskanego wyniku. Ustalono trzy kryteria wyboru metody
rekonstrukcji – rozmiar siatki, czas obliczeń oraz precyzja
wyniku.
2. REKONSTRUKCJA SIATKI REZYSTORÓW
Kwadratowa siatka rezystorów jest to obwód
elektryczny, w którym elementy rezystancyjne łączą
sąsiednie węzły kratownicy o równej liczbie węzłów
w wierszu i kolumnie. W pracy rozważany jest przypadek,
gdy węzły siatki wypełniają kratownicę o kształcie
kwadratu, jednak wszystkie definicje oraz obliczenia są
prawdziwe dla siatek prostokątnych (porównaj rysunek 1).
Każdy węzeł wewnętrzny jest połączony z czterema węzłami
sąsiednimi za pomocą elementu o zadanej rezystancji,
podczas gdy każdy węzeł brzegowy jest połączony z tylko
jednym węzłem wewnętrznym [7]. Zaproponowane
algorytmy rekonstrukcji mają za zadanie wyznaczenie
wartości rezystancji wszystkich elementów siatki
rezystancyjnej na podstawie pomiarów brzegowych.

Rys. 1. Siatka rezystorów o rozmiarze 8×5 węzłów [7]

Zakłada się, że istnieje fizyczny dostęp jedynie do
węzłów znajdujących się na brzegu siatki. Informację na
temat rezystancji elementów siatki rezystancyjnej można
uzyskać na dwa sposoby. W pierwszej wersji
(odwzorowanie Dirichlet-Neumann), wymuszeniem jest
wektor potencjałów węzłów brzegowych. Odpowiedzią
układu na to wymuszenie jest wektor prądów w elementach
brzegowych. W drugiej wersji (odwzorowanie NeumannDirichlet) wektor potencjałów w węzłach brzegowych jest
odpowiedzią układu na wymuszenie w postaci wektora
prądów w elementach brzegowych. Oba odwzorowania
w sposób jednoznaczny określają wartości wszystkich
elementów siatki rezystancyjnej. Ponadto wykazano [1],
że problem ten ma charakter ciągły. Jeżeli wartości
pomiarów na brzegach siatki są do siebie zbliżone, to siatki,
dla których uzyskano te wyniki są zbudowane z elementów
o zbliżonych wartościach rezystancji.
3. ALGORYTMY REKONSTRUKCJI
W procedurach rekonstrukcji siatek rezystorów
zastosowano algorytmy metaheurystyczne, optymalizacyjne
oraz algorytm analityczny wraz z modyfikacjami.
Algorytmy metaheurystyczne są grupą algorytmów
poszukiwania rozwiązania w sposób pseudolosowy.
Przeszukują zbiór możliwych rozwiązań i obliczają wartość
funkcji celu. W każdym kroku, na podstawie wartości
funkcji celu, podejmowana jest decyzja, czy badana próbka
jest lepiej dopasowana do oryginału niż dotychczasowe

najlepsze rozwiązanie. Jeśli tak, to jest zapisywana w jego
miejsce [2]. W przypadku algorytmów optymalizacyjnych,
problem rekonstrukcji konduktancji należy sformułować
jako problem poszukiwania minimum globalnego funkcji
wielu zmiennych [6].
Dla obu powyższych grup algorytmów zdefiniowano
funkcję celu w oparciu o odwzorowanie Neumann-Dirichlet
[8]. Jej zmiennymi są wartości konduktancji wszystkich
elementów siatki, a jej minimum odpowiada rozwiązaniu
problemu rekonstrukcji. Funkcja celu jest zdefiniowana
w taki sposób, aby wyliczać odchylenie standardowe
wyników pomiarów brzegowych dokonywanych na siatce
poddawanej ocenie względem wyników dla oryginalnej
rekonstruowanej siatki. W każdej serii pomiarów
wymuszone zostały odpowiednie prądy w elementach
brzegowych, a następnie dokonywany jest pomiar napięć
pomiędzy węzłami brzegowymi. Podczas obliczania
wartości funkcji celu wykonywana jest seria pomiarów, tak
aby po odpowiedniej liczbie kroków w każdym elemencie
brzegowym przynajmniej raz popłynął prąd.
W pracy [9] przeprowadzono analizę zdefiniowanej
funkcji celu. Zaprezentowano wykresy przedstawiające
zależność wartości funkcji celu od dwóch wybranych
konduktancji siatki. Wartość funkcji celu jest obliczana dla
siatek, w których wszystkie konduktancje poza dwoma
wybranymi do analizy mają wartości równe wartościom
konduktancji oryginalnej siatki, a wybrane dwa parametry są
zmieniane w całym zakresie wybranego przedziału z zadaną
rozdzielczością. Jak widać (rysunek 2) funkcja celu może
być bardzo płaska w otoczeniu minimum, więc znalezienie
w przestrzeni poszukiwań punktu o bardzo małej wartości
funkcji celu nie oznacza, że znalezione rozwiązanie jest
blisko oryginału.

Rys. 3. Schemat algorytmu Curtisa i Morrowa [7]

Jako kryterium oceny algorytmów przyjęto czas
obliczeń oraz maksymalny względny błąd rekonstrukcji [7].
Kolejne wykresy przedstawiają skuteczność rekonstrukcji
algorytmu analitycznego oraz jego modyfikacji w zależności
od rozmiaru siatki i założonego błędu pomiaru potencjałów
w węzłach brzegowych.

Rys. 4. Zależność maksymalnego błędu rekonstrukcji i rozmiaru
siatki [7]

Rys. 2. Zależność wartości funkcji celu od dwóch konduktancji [9]

Analityczny algorytm rekonstrukcji rezystancji na
podstawie pomiarów brzegowych został zaproponowany
przez Edwarda B. Curtisa i Jamesa A. Morrowa [3].
Oryginalny algorytm Curtisa i Morrowa opierał się na
spostrzeżeniu, że można tak dobrać współczynniki α
(rysunek 3), żeby w węzłach na przerywanej linii i pod nią
potencjały wynosiły zero. Oznacza to również zerowy
przepływ prądów. Pozwala to na rekonstrukcję siatki
ukośnymi warstwami począwszy od dowolnego narożnika
siatki. Zaproponowano modyfikacje opisanego algorytmu
[7], polegające na optymalizacji współczynników α przy
pomocy metody najmniejszych kwadratów, uruchomieniu
równocześnie ośmiu algorytmów z czterech narożników
siatki w dwóch kierunkach, w celu minimalizacji liczby
kroków niezbędnych do rekonstrukcji elementów siatki, oraz
połączeniu obu tych modyfikacji.
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Rys. 5. Zależność maksymalnego błędu rekonstrukcji i błędu
pomiarowego dla różnych rozmiarów siatek [7]

Maksymalny względny błąd rekonstrukcji (rysunek 4)
rośnie wraz ze wzrostem rozmiaru siatki. Istnieje granica
rozmiaru siatki, dla której procedura rekonstrukcji
w zaproponowanej wersji jest bezużyteczna, gdyż generuje
wyniki obarczone błędem o tym samym rzędzie wielkości co
wartości konduktancji elementów siatki. Ponadto zauważono
(rysunek 5), że dla ustalonego rozmiaru siatki zależność
pomiędzy błędem pomiarowym, a błędem rekonstrukcji jest
w przybliżeniu liniowa w skali logarytmicznej.
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Zarówno rozmiar siatki (rysunek 8), jak i metody
rekonstrukcji zostały przedstawione jako
funkcje
prostokątne rozpięte na pełnych przedziałach, przy czym
wprowadzenie tego do programu polega na utworzeniu
funkcji trapezowej o jednakowych współrzędnych
wierzchołka górnej i dolnej podstawy (0, 0, 1, 1).

Rys. 6. Zależność maksymalnego błędu rekonstrukcji i błędu
pomiarowego dla siatki 11×11 [7]

Dla siatek 7×7 widoczne są nieznaczne różnice między
algorytmem oryginalnym a zmodyfikowanymi. Dla siatki
11×11 (rysunek 6) różnica ta jest znacząca – błąd
rekonstrukcji w porównaniu do oryginalnego algorytmu
został pomniejszony 1000 krotnie. Na rysunek 6 wersja 1
oznacza algorytm oryginalny Curtisa i Morrowa, wersja 2 –
modyfikację,
która
polegała
na
optymalizacji
współczynników α, wersja 3 – uruchomienie ośmiu
algorytmów jednocześnie z 4 narożników siatki, wersja 4 –
połączenie wersji 2 i 3.
4. SYSTEMY EKSPERTOWE
W dalszej części pracy zajęto się porównaniem
opisanych metod i opracowaniem uzyskanych wyników.
Miało to na celu stworzenie narzędzia pozwalającego na
dobór odpowiedniej metody do rekonstrukcji zadanej siatki.
Użyto w tym celu nakładki Matlab Fuzzy Logic Toolbox
i znajomości systemów ekspertowych oraz logiki rozmytej.
System ekspertowy jest to oprogramowanie
zawierające wyspecjalizowaną wiedzę na temat określonego
obszaru ludzkiej działalności. Wiedza ta jest tak
zorganizowana, że umożliwia systemowi wejście
w interakcyjny dialog z użytkownikiem, w wyniku czego
system może oferować rady lub podpowiadać decyzje, jak
również objaśniać proces prowadzonego wnioskowania.
Logika rozmyta odbiega od logiki klasycznej tym, że
między stanem 0 (fałsz) a stanem 1 (prawda) rozciąga się
szereg wartości pośrednich określających stopień
przynależności elementu do zbioru. Logika rozmyta bazuje
na wiedzy zdroworozsądkowej eksperta. Nie rozwiązuje
nowych problemów, ale korzysta z nowych metod
rozwiązywania problemów już istniejących.
Zaprojektowany
system
ekspertowy
analizuje
najskuteczniejszą metodę rekonstrukcji siatki bazując na
rozmiarze siatki, maksymalnym błędzie rekonstrukcji
i czasie obliczeń. Jako metodę rozmycia danych wybrano
MoM (Mean of Maximum) wybierającą najbardziej
wiarygodne spośród wyników.

Rys 8. Wartość wejściowa systemu ekspertowego – rozmiar siatki

Rys. 9. Wartość wejściowa systemu ekspertowego – maksymalny
względny błąd rekonstrukcji

Rys. 10. Wartość wejściowa systemu ekspertowego – czas obliczeń

Maksymalny względny błąd rekonstrukcji (rysunek 9)
oraz czas obliczeń (rysunek 10) zostały przedstawione jako
funkcje trapezowe sparametryzowane zdroworozsądkowo.
W wyniku działania programu otrzymane zostały wykresy
(rysunek 11) przedstawiające zależności między dwoma
wybranymi kryteriami oceny, przy stałej wartości trzeciego
z nich, i metody będącej najbardziej optymalną w danych
przypadkach. Wykresy te mogą nie być czytelne dla
użytkownika, dlatego wygenerowana została również tabela
pozwalająca na proste manipulowanie wartością wszystkich
kryteriów oceny i otrzymanie jednoznacznej odpowiedzi
która lub które metody powinny zostać wybrane dla danych
potrzeb i możliwości użytkownika (rysunek 12).
Przykładowo,
chcąc
zrekonstruować
siatkę
w rozmiarze 5×5 w krótkim czasie i z zachowaniem
niewielkiego błędu rekonstrukcji otrzymuje się od programu
informację,
że
najskuteczniejsza
będzie
metoda
symulowanego wyżarzania. Decydując się na możliwość
przeprowadzenia obliczeń w dłuższym czasie system
podpowie, że możliwe jest użycie algorytmu symulowanego
wyżarzania
jak
dotychczas,
ale
również
algorytmu genetycznego.

Rys. 7. Schemat budowy systemu ekspertowego mającego
decydować o wyborze metody rekonstrukcji
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Rys. 11. Wykres zależności rozmiaru siatki i czasu obliczeń dla
zadanej stałej wartości maksymalnego względnego błędu
rekonstrukcji

Zaprezentowane wykresy obrazują działanie programu
dla metod metaheurystycznych, jednak narzędzie to działa
analogicznie dla algorytmów optymalizacyjnych. Można
z niego wywnioskować, że możliwa jest rekonstrukcja siatki
w rozmiarze 9×9 z zachowaniem minimalnego błędu
rekonstrukcji metodą najmniejszych kwadratów, jednak
obliczenia muszą trwać kilkadziesiąt sekund. Możliwe jest
sprawdzenie, że największą siatką możliwą do rekonstrukcji
tą metodą w czasie jednej sekundy i z prawie zerowym
błędem rekonstrukcji jest siatka 5×5.

Rys. 12. Rule viewer – panel, który wskazuje metodę najbardziej
optymalną dla zadanych parametrów
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COMPUTER-AIDED ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR RECONSTRUCTION
OF RESISTANCES IN RESISTIVE GRIDS
This paper describes simulation tests of the effectiveness of numerical algorithms for reconstruction of resistances
in square resistive grids. Both metaheuristic and optimization algorithms based on defined objective function, as well as
analytical algorithm is analyzed. Authors propose an application allowing to choose a best method for a given conditions,
based on fuzzy logic and expert systems.
Keywords: resistive grid reconstruction, objective function, expert systems, fuzzy logic.
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INFORMACJA O XXX CYKLU SEMINARYJNYM
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2020
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza do udziału w kolejnym
XXX cyklu seminaryjnym
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE ’2020
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 2020 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 2020 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 2020 roku.
Konkurs na najlepszy referat w ramach cyklu seminaryjnego
”Zastosowanie Komputerów Nauce i Technice’2020”
W oparciu o opinię Komitetu Naukowego Seminarium autorom dwóch najlepszych, opublikowanych referatów zostanie
przyznany dyplom i nagroda pieniężna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2021 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 2020 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 - 170 PLN (opłata ulgowa)
dla pozostałych osób
- 270 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

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 68/2019

83

Terminarz
do 15.02.2020- nadsyłanie kart zgłoszeniowych oraz streszczeń referatów
do 20.03.2020- informacje o akceptacji, wraz programem seminarium oraz wzorcem tekstu
do 30.09.2020 - 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 30th SEMINAR
APPLICATION OF COMPUTERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY’2020
The Gdańsk Section of Polish Society Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS) invites you to
participate in the 30th Seminar
APPLICATION OF COMPUTERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 2020
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 2020 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 2020 .
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 2020”
Based on the judgement of the advisors and members of the Scientific Committee, the author(s) of the ‘Best Paper
presented in Seminar 2020’ 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 2021.
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 and ptetis@pg.edu.pl
Closing date of submittal: 15th February 2020
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 15th, 2020 - participant(s) application with summary of paper
March 20th, 2020
- notification of acceptance with programme of seminar and template of paper for publication
September 30th, 2020 - 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

86

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 68/2019

