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Abstract:  Partial discharges in air exhibit different forms which 
depend on such factors as air condition, electrode arrangement and 
the waveform of the test voltage. The main mechanisms of partial 
discharges in air are electron avalanches, local streamer discharges 
and surface discharges. The paper refers to corona discharges, 
which occurrence in high voltage overhead transmission lines lead 
to electromagnetic interferences and losses during power 
transmission. Initiation and development of this phenomenon 
depends on the electric field in the proximity of the phase 
conductors. The electric field strength on the surface of the corona 
source influences the size of the ionization air zone, thus the radius 
of the corona zone. In the modelling of partial discharges the 
distribution of the electric field is a key parameter. In simulations 
of corona discharges the point-to-plane configuration (characteristic 
for corona initiation) was used. On the basis of numerical 
modelling the ionization zone of corona discharges and the 
influence of point-to-plane electrode parameters are presented. 

 
Keywords: Corona discharges, ionization zone, electric field 
distribution, FEM simulations. 

 
1. INTRODUCTION  

 
Partial discharges (PDs) in air exhibit different forms 

depending on air condition, electrode arrangement and  
a voltage waveform [1-3]. Corona is a form of partial 
discharges in air, which appears around the high voltage 
overhead line conductors, assuming the electric field 
strength on their surface has sufficient value for the impact 
ionization and development of electron avalanches. Initial 
corona field strength is typically determined from an 
empirical Peek formula [3], which takes into account the 
radius of the phase conductors and atmospheric conditions. 
A model distribution of the electric field and potential in the 
environment of a single wire of an overhead line is shown in 
Figure 1. Regardless of weather conditions (rain, ice), 
especially significant decrease in the initial field strength Eo 
is caused by roughness of the surface of the phase conductor, 
for example due to breaking of a single wire in the 
multiconductor line. It leads to local enhancement of the 
electric field strength and an increase of corona intensity. 
Defects on fittings and insulators give similar effects.  

In air insulating systems, the corona inception field Eo 
is related to the inception voltage Uo. Due to a change of the 
electric potential gradient in the inter-electrode space, the 
corona zone is limited to the immediate proximity of the 
high voltage  electrode. 

 
 

Fig. 1. Model setup: conductor of the overhead line and ground 
surface: r – radius of the HV conductor, h – distance between the 
conductor and ground, Er – electric field strength on the conductor 

surface, Ecr – critical corona field strength 
 

In this article the influence of various factors on the 
electric field distribution and ionization zone in the 
proximity of the corona electrode is presented based on the 
FEM simulations.  

 

2. MODEL ARRANGEMENT OF CORONA  
    DISCHARGES    
 

Both in laboratory research and theoretical analysis 
corona is modelled by point-to-plane arrangement (Fig. 2), 
in which the point electrode may have a positive or negative 
potential at DC voltage as well as high or ground potential at 
alternating voltage. Characteristic areas of electron impact 
ionization (α processes) and electron attachment 
(η processes) form the following zones: 

I:  r < x < rs – ionization zone and streamer discharges,  
II: rs < x < ru – electron avalanche zone, α > η,  
III: x > ru – zone where both impact ionization and 
electron attachment in air are equally possible α = η,  

where: α - Townsend impact ionization coefficient,  
η - electron attachment coefficient [2]. 

The ionization and space charge build-up zone is 
represented by the capacitance Cc (Fig. 2). A sudden 
discharge of this capacitance causes current pulses with  
a high frequency bandwidth. 

At alternating voltage those PD pulses, having different 
amplitudes and waveforms, are localized in various phase 
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ranges of the voltage [4]. The streamer discharges having 
velocity in the range of 1 m/µs develop in the ionization 
zone. The boundary of this zone is determined by the 
conditions: Er>Eo and E(x)=Eo. It is the area of 
photoionization and luminescence. 

 
 

Fig.2. Point-to-plane electrodes configuration (top) and its 
equivalent circuit (bottom), J - spark gap representing the corona 
zone, Cc - capacitance of the corona zone, Cb- capacitance of the 

remaining area 
       
3. ELECTRIC STRESS IN THE POINT-TO-PLANE 
ELECTRODE SYSTEM 
 

The corona inception conditions and the range of the 
corona zone ξ depend on the curvature radius of the HV 
electrode, distance between electrodes and applied voltage. 
In calculations of the electric field distribution in the point-
to-plane electrodes configuration one can assume that the 
needle electrode can be represented by a hyperboloid 
surface. The electric stress distribution along the axis of the 
needle-to-plane electrode arrangement can be approximated 
by the equation (1) [1]. 

 

)/(2

1

)/4ln(

2
)( 2 axrxra

U
xE

−+
⋅=   (1) 

 

where: U – applied voltage, a – distance between the needle 
and the plane electrodes, r – radius of the needle 
electrode tip, x - distance from the needle tip.  

 

Equation (1) describes the axial electric field E=f(x) in 
the needle-to-plane electrodes configuration according to 
Figure 3. Distance ξ=ru–r, from the point electrode, 
determines the range of the corona zone where E(x)=Eo.  

 

 
 

Fig. 3. Configuration of the needle-to-plane electrode system:  
a - distance between the needle and the plane electrode, r – radius 

of the needle tip, ξ – distance from the needle electrode [1] 

4. MODELLING APPROACH 
 

Simulations of the electric field distribution have been 
done by means of the COMSOL Multiphysics v5.1 software. 
A two dimensional axis-symmetrical simulation model was 
created using the Electric Currents program interface 
according to Figure 3. The following stationary equation is 
being solved for the voltage field in the frequency domain 
[5]: 

 

 [ ] 0)( =∇+−⋅∇ Vjωεσ                  (2) 
 

where: σ – electrical conductivity, V – electric potential,  
ε – dielectric permittivity, ω – angular frequency. 

 
Then, the electric potential that was obtained by solving the 
equation (2) is used to find out the electric field strength E in 
every point in space: 

 

VE −∇=           (3) 
 

The simulation model assumes that the needle electrode 
is on HV potential, while the plane is grounded. The space 
between the electrodes was defined as air in normal 
atmospheric conditions. 

 

5. RESULTS AND DISCUSSION 
 

5.1. Scope of work 
The scope of the simulations cover the analysis of the 

influence of the voltage U level, radius r of the needle 
electrode and the distance a between the electrodes on the 
electric field distribution and the ionization zone ξ near the 
HV electrode. The ξ values have been determined for the 
following parameters: 

- radius of the needle tip: r = 85, 345 and 518 µm,  
- distance: a = 10, 30  and 100 cm,  
- voltage (RMS value): U =10, 20 and 50 kV.  

The initial corona field strength Eo was assumed to be equal 
to 21 kV/cm (at normal atmospheric conditions).  
 

5.2. Electric field strength in the proximity of the needle 
electrode 
The surface plot of the electric field intensity  

distribution in the proximity of the needle electrode is 
presented in Figure 4.  

 

 
 

Fig. 4. Electric field intensity in the proximity of the needle 
electrode, U = 10 kV, a = 10 cm, r = 518 µm 

 

As can be seen the electric field distribution is strongly 
non-uniform what is a result of a small radius of the needle. 
The field intensity is the highest at the surface of the needle 
tip and decreases with increase of the distance from the 
electrode. 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 46/2015                                                                         11 

5.3. Influence of the voltage level 
The ionization zone is the area where the field strength 

E>21 kV/cm. A change of the ionization zone ξ relative to 
the voltage level is presented in Figure 5.  

 

 
 

Fig. 5. Corona zone ξ (E>21 kV/mm) dependence on the 
applied voltage U, a = 10 cm, r = 518 µm 

 

The corona zone ξ  increases with an increase of the 
applied voltage U level. For U=10 kV the ξ is equal to 
0,8 mm, while for U=50 kV, the ξ equals to 3,43 mm.  

The distribution of the electric field strength along the 
axis of the needle-to-plane electrode configuration is 
presented in Figure 6.  

 

 
 

Fig. 6. Influence of the applied voltage U on the corona zone ξ - 
electric field strength distribution along the axis in the needle-to-

plane electrode system;  a = 10 cm, r = 518 µm 
 

It can be seen that the electric field distribution is 
nonlinear and strongly dependent on the voltage U level. At 
the beginning portion of the distance a between the 
electrodes the field strength rapidly drops down and then is 
kept at almost constant level until reaches the ground 
electrode.  

 
5.4. Influence of the HV electrode tip radius 

The influence of the tip radius r of the needle electrode 
on the ionization zone ξ is presented in Figure 7. The 
distribution of the electric field strength is strongly non-
uniform. The significant dependence of the maximum field 
strength Emax on the tip radius can be observed – the smaller 
is the radius of the needle electrode, the higher is the 
maximum field strength. The corona discharges zone is also 
dependent on the electrode radius but its dependence has  

a lower significance comparing to the relation Emax(r). The 
corona zone ξ increases with an increase of the tip radius of 
the HV electrode (for the assumed values of U and a).  

 

 
 
Fig. 7. Influence of the electrode tip radius r on the corona zone ξ - 
electric field strength distribution along the axis in the needle-to-

plane electrode system; a = 10 cm, U = 10 kV 
 
5.5. Influence of the distance between electrodes 

The influence of the distance a between the test 
electrodes on the electric field strength E distribution and the 
ionization zone ξ is presented in Figure 8.  

 

 
 
Fig. 8. Influence of the distance a between electrodes on the corona 

zone ξ - electric field strength distribution along the axis in the 
needle-to-plane electrode system; U = 10 kV, r = 518 µm 
 
The electric field strength E distribution is of a similar 

character as in Figure 6. The longer is the distance between 
the electrodes, the lower is the maximum electric field 
strength Emax and the corona discharges zone ξ. The highest 
field intensity occurs at the HV conductor surface and 
decreases towards the grounded plane electrode. 

 
5.6. Ionization zone ξ 

As it was presented above, the corona or ionization 
zone ξ changes relative to the variation of the voltage level 
and geometrical properties of the model electrode setup.  

The comparison of the ξ values depending on the 
voltage U, the electrode radius r and the distance a between 
the electrodes is presented in Table 1.  
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Table 1. Comparison of the ξ values depending on the voltage 
U, the electrode tip radius r and the insulation distance a 

 

Values of ξ at U=10 kV 
r              a 10 cm 30 cm 100 cm 

85 µm 0,59 mm 0,5 mm 0,33 mm 
345 µm 0,77 mm 0,61 mm 0,34 mm 
518 µm 0,81 mm 0,61 mm 0,28 mm 

Values of ξ at U=20 kV 
r              a 10 cm 30 cm 100 cm 

85 µm 1,09 mm 0,91 mm 0,6 mm 
345 µm 1,44 mm 1,15 mm 0,67 mm 
518 µm 1,55 mm 1,21 mm 0,69 mm 

Values of ξ at U= 50 kV 
r              a 10 cm 30 cm 100 cm 

85 µm 2,44 mm 2 mm 1,31 mm 
345 µm 3,16 mm 2,51 mm 1,54 mm  
518 µm 3,43 mm 2,67 mm   1,59 mm 

 

As can be seen, the value of ξ is significantly dependent 
on the voltage U and geometrical properties (r and a) of the 
electrode arrangement. In the analyzed case of the model 
electrode setup, the ξ parameter was the lowest (0,28 mm) 
for U=10 kV, r=518 µm and a=100 cm. The highest ξ value 
(3,43 mm) refers to the case with U=50 kV, r=518 µm and 
a=10 cm. Based on the results presented in Table 1, it can be 
concluded that level of the applied voltage U and the 
distance a between the electrodes has a significant impact on 
the ξ value. The influence of the electrode tip radius r on the 
ξ is of lower significance. The radius r has the major impact 
on the maximum electric field Emax strength at the electrode 
surface.  

Figure 9 show how the ξ value changes with the 
variation of r and a at constant voltage U=10 kV (ξ=f(r,a), 
U=const.)  

 

 
 

Fig. 9. Characteristic ξ=f(r,a) at constant AC voltage U=10 kV 

It can be seen that at constant voltage U, with 
simultaneous increase of the electrode tip radius r and the 
distance a between the electrodes, the ξ values firstly rise up 
to a certain point and then start to decrease.  
 

6. CONCLUSIONS 
 

The corona type partial discharges create the ionization 
zone in the proximity of the high voltage electrode. The 
range of this zone ξ depends mainly on the applied voltage U 
and distance a between the electrodes, whereas the influence 
of the radius r of the corona electrode is smaller. The radius 
r has the dominant impact on the maximum electric field 
strength Emax at the corona electrode surface. For the 
assumed values of various parameters the ξ ranges from 
fraction of mm up to few mm. 

The air ionization zone is an area of space charges. At 
AC voltage those charges practically have no influence on 
the electric field distribution, thus also on the partial 
discharge mechanism. However, at DC voltage those charges 
distort the field distribution and the effect depends on the 
polarity of the high voltage electrode. This problem is 
currently analyzed and the modelling results of the range of 
corona zone for positive and negative polarity of the HV 
electrode will be presented in the next paper. 
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MODELOWANIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZY WYŁADOWANIACH  
NIEZUPEŁNYCH W POWIETRZU 

 
Wyładowania niezupełne w powietrzu, występujące w otoczeniu elementów o dużej krzywiźnie oraz w polu 

elektrycznym silnie nierównomiernym, charakteryzuje mechanizm lawinowo-strimerowy. Artykuł dotyczy jednej z form 
wyładowań niezupełnych w powietrzu jaką jest ulot elektryczny w elektroenergetycznych liniach przesyłowych wysokiego 
napięcia. Od wartości natężenia pola elektrycznego przy powierzchni elektrody ulotowej zależy wielkość strefy 
zjonizowanego powietrza w jej otoczeniu, a więc tzw. zasięg strefy ulotowej. Dla modelowej konfiguracji elektrod, 
reprezentującej warunki inicjowania i rozwoju wyładowań ulotowych, przedstawiono numeryczne symulacje wpływu 
krzywizny elektrody ulotowej, odstępu miedzy elektrodami i wartości napięcia przemiennego na zasięg strefy ulotowej. 

 
Słowa kluczowe: Wyładowania niezupełne, ulot elektryczny, strefa jonizacji, rozkład pola elektrycznego, modelowanie 
MES. 
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Abstract:  Nowadays there is quite huge need for more and more 
precise and effective fast diagnostics methods in hematology 
diseases. One of the most important blood components are 
erythrocytes – RBCs (Red Blood Cells). Due to their size they are 
easy to observe using microscopy. It is commonly known that the 
shape and lifetime of RBCs allows for early disease identification. 
Authors present special measurement system for RBCs fluctuations 
observation using diffraction phase microscopy which is also 
described in theory.  
 
Keywords: diffraction phase microscopy, RBC, medical 
diagnostics. 

 
1. INTRODUCTION  

Innovative methods of medical diagnosis and treatment 
are one of the key themes of the contemporary research. 
Early diagnosis and subsequent effective treatment 
are important for preserving patients life expectancy and 
their quality of life as well as for keeping the healthcare 
costs acceptable. Just because the need of rapid diagnosis 
the blood test method is often used. This is for the reason 
that the blood is the primary carrier of information about 
the health condition of the patient. Nowadays there is a need 
to find more and more precise methods for hematology 
disease fast diagnostics. 

RBCs (red blood cells) are one of the most important 
blood components. Recent results suggest that RBCs 
observation can give us very important information about 
different diseases [ 1,  2]. The two most important properties 
of these cells that change during cell’s lifetime are its size 
and shape. The radius of RBC is close to 4 µm and their 
thickness is about 1-2 µm [ 3]. The normal, healthy 
erythrocyte is circular and bi-concave in the middle of 
the cell. It is commonly known that an analysis of the shape 
and size of the RBCs allows for early identification of some 
diseases. For example malaria [1] or different kinds 
of anemia connected with non-proper production 
of erythrocytes: sickle cell, deficient, hypoplastic, dysplastic 
and diseases caused by short lifetime of RBCs: congenital 
hemolytic syndrome or acquired hemolytic syndrome [4, 5]. 

The RBCs with different diseases are presented in Fig. 1. 
 

 
 

Fig. 1. RBC: a) healthy one, b) with anemia, c) with malaria 
 

Moreover, RBCs exhibit cell membrane fluctuations 
(CMF) under some physiological conditions. 
The phenomena is also referred as RBCs flickering. 
Unfortunately, the nature of the fluctuations is still not fully 
understood. The comprehension of the phenomena may 
provide an important information about the physiological 
state of the cells. The two origins of the flickering 
are considered: thermal motion [6, 7] and metabolic activity 
of the cells. 

Due to their size RBCs are best observed using light 
microscopy. It is nowadays one of the most important tools 
in medicine. Although it is known from seventeenth century 
it’s still expanding and allows to improve many methods 
in healthcare. The resolution and contrast are two main 
properties of the microscopy image [9-11].  

2. MEASUREMENT SYSTEM 

Since red blood cells do not have organelles and nuclei. 
They can be considered as optically homogenous and 
transparent objects which modify only the phase of the light 
propagating from them. From the microscopy point of view, 
RBCs can be regarded as phase objects, requiring the use 
of advanced microscopy techniques such as phase contrast 
microscopy or microinterferometry. Described in literature 
[12-15] similar measurement system enables quantifying 
the structure and size of RBC. The system is a combination 
of phase contrast (PC) and differential interference contrast 
DIC) microscopy. Using these two techniques it is possible 
to encode in the phase into intensity and  obtain  quantitative 
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Fig. 2. The view of DPM model 

 
information about the shape and size of the investigated 
RBCs. Popescu et. al created diffraction phase microscope 
(DPM) to provide detailed information about single cell 
structure and dynamics. Therefore, the information about 
phase can be transformed into thickness and analysed in time 
domain. 

The proposed measurement system uses 
an interferometer based on a diffraction grating and Fourier 
optics methods to obtain the phase contrast image. It’s based 
on simple and commonly known elements (Fig. 2): laser, 
lenses, diffraction grating and pinhole. The examined object 
is illuminated by the second harmonic radiation 
of a Nd: YAG green (λ = 532 nm) laser with lens focusing 
the light beam. The image is created at diffraction grating 
(with 300 of cuts per 1 mm) after passing through 
the microscope objective, magnifying forty times. The two 
lenses system also known as 4f optical processor, performs 
spatial filtering of the reference beam and provides 
additional magnification (f1 = 125 mm, f2 = 31.8 mm, 
f2 / f1 ≈ 3.93). In the focal length between both lenses, 
the pinhole with additional hole was placed. The zeroth-
order beam is low-pass filtered. The first-order beam 
is passed by additional hole in pinhole. The operation 
isolates the two orders beams and align their intensity. 
To properly pass both orders by the 4f system with modified 
pinhole, it is necessary to angle the whole equipment after 
the diffraction grating. Such operation eliminate aberrations 
at the edges of the lens which could have disturbed first-
order beam. The final image is combined from two orders 
at the output of 4f system. The interferogram is generated 
at the CCD plane camera (model Flea3 FL3-U3-13S2M 
by PointGrey). The optic path is shown in Fig. 3. 

3. THEORY 

The unusual characteristic of RBC enables treating 
them as optical homogenous sample. It is caused by the lack 
of organelles and nuclei and uniform structure. Despite 
popular belief, hemoglobin only slightly entertains a single 

cell. So that, the light passes through RBC but is shifted 
in phase (delayed). The filtered zeroth-order beam with only 
constant component interferes with the first-order beam 
carrying the phase shift information. As a result, 
the interferometer DPM image is created in CCD plane 
of camera (Fig. 4). The distance and width of the black-
white depend on the wavelength of light. The deflection 
of strips is associated with object thickness – the higher 
deflection means the thicker object. So that, by observing 
and analysing the deflections of the strips, we can estimate 
the changing in RBC thickness flickering. Moreover, 
the position of the beginning of the deflection determines 
the edge of the examined object. Therefore, the DPM image 
analysis enables the RBC fluctuations both in thickness 
and in the position. 

4. THE SYSTEM ISSUES 

The proper functionality of the system is closely related 
with an accurate and precise adjusting the optical 
components. The task is very difficult because the lenses 
are thick and estimating their focal lengths is problematic. 
Moreover, long wavelength path makes challenging 
the proper setting of the elements, especially the pinhole. 
The correct pinholes position determines the accurate zeroth-
order low-pass filtering, because of focus obtaining 
of the laser beam in the central hole with very small diameter 
(35 μm). 

Another problem can occur even if all elements 
are properly placed – the quality and focusing of the laser 
beam. Incorrect selection of the laser quality disturbs the 
black-white stripes, which edges are ragged. That makes the 
image useless (Fig. 5). 
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Fig. 3. The optic path in DPM: the laser beam (marked as white) 
goes through the RBC and is reflected by a mirror; the zeroth- 
(marked as white beam) and first-order (marked as grey beam) 

beams pass 4f system to camera 
 

 
 

Fig. 4. The scheme of DPM image creating 
 

 
 

Fig. 5. Blurred interference strips 

 

 

Moreover, in the idea the laser beam is a collimated 
light. Practically, the laser light may not be collimated or, 
even if it is, the power of small beam of light passing 
the single RBC to microscope objective can have insufficient 
power. Consequently, the resulting image will have to small 
contrast. 

5. CONCLUSIONS 

An experimental system using a microscope objective 
followed by diffraction grating-based microinterferometer 
was built and tested. It’s magnification, being about 
160 times, is sufficient for investigation of red blood cells. 

The micro interferometer, using Fourier optics filtering 
methods, is difficult to align and requires tight mounting 
tolerances, reducing is usability in the planed research. 

Further research will be aimed at evaluating alternative 
setups, especially those using birefringent prisms, such 
as Wollaston or Nomarski prisms. Effective methods 
for converting the interferogram into information about 
the red blood cells will be developed and optimized as well.  
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UKŁAD DO OBSERWACJI FLUKTUACJI ERYTROCYTÓW Z WYKORZ YSTANIEM 
DYFRAKCYJNEGO MIKROSKOPU FAZOWEGO 

 
Istnieje zapotrzebowanie na coraz bardziej precyzyjne i bardziej efektywne metody szybkiej diagnostyki w kierunku 

chorób hematologicznych. Jednym z głównych składników krwi są erytrocyty (RBC –Red Blood Cells), które z uwagi na 
swój rozmiar mogą być łatwo obserwowalne. Powszechnie wiadomo, że kształt i długość życia tych komórek pozwala na 
wczesną identyfikację stanów chorobowych. Najnowsze wyniki badań świadczą też, że oprócz tych cech istotną informację 
zawiera przebieg fluktuacyjny erytrocytów. Autorzy proponują układ do obserwacji fluktuacji czerwonych komórek krwi  
z wykorzystaniem dyfrakcyjnego mikroskopu fazowego.  
 
Słowa kluczowe: dyfrakcyjny mikroskop fazowy, RBC, diagnostyka medyczna. 
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Abstract:  Dynamic Resistance Measurement (DRM) is an 
effective technique for diagnosing the condition of high power 
switch contacts. Moreover, the technique can be used to predict 
the allowable number of switching operations that can be carried 
out before maintenance of the apparatus is necessary. Since 
coating materials are characterized by different mechanical and 
electrical properties, the DRM method can help predict the 
performance and improve the design of existing high power 
switches. In this paper both static and dynamic contact resistance 
measurements for new and worn contact sets of a standard MV 
switch-disconnector are presented. The contact resistance was 
measured both in function of the DC injected current magnitude, 
as well as the number of executed switching operations. The 
measurements were performed by means of the 4-wire method, 
and a high speed acquisition digital oscilloscope was used to 
register the DRM curves. 

 
Keywords: contact resistance, diagnostics methods,  
MV apparatus, resistance measurements, switch-disconnector. 

 
1. INTRODUCTION  

 
Energy losses always accompany electrical power 

distribution and consumption. These losses can be partly 
attributed to unwanted heating of current conducting 
elements, resulting from an increase in the resistance of 
the conductors themselves or in the contact resistance in 
conductor connections. The resistances of high current 
components are usually relatively small (10÷1000 μΩ), 
but their increase above acceptable values may give rise 
to serious issues in devices such as circuit breakers, 
switches or tap changers [1]. 

The quality of conductor connections has a 
significant impact on the efficiency of electricity 
distribution. Since power loss is determined by the 
resistance of the line conductor, the value of the contact 
resistance at each connection and by the magnitude of the 
current flowing in the line, increased contact resistance in 
the connections is undesirable [2, 3]. 

In order to transmit electrical current through a 
connection with a minimum voltage drop, the contact area 
(free of oxides, corrosion films, contaminants, etc.) 
between the two solid bodies has to be sufficiently large, 
which is usually realized by applying high contact 
pressures. In power applications copper contacts are 

usually coated with an electroplated silver layer, to prevent 
formation of a non-conducting copper oxide film [4]. The 
silver coated copper contacts are therefore subjected to high 
contact forces, typically 10÷100 N. Since silver and copper are 
soft materials, they deform plastically already when mated 
under stationary conditions. Subjecting them to an additional 
fretting motion can lead to severe surface damage and contact 
resistance increase [5]. 

When designing a new contact system it is important to 
be able to predict the rate at which the contacts will wear out in 
order to foresee the element lifetime, as well as to be able to 
optimize the coating properties and the normal contact forces. 

In this article the contact resistance behavior of an MV 
switch-disconnector is investigated by means of static and 
dynamic contact resistance measurement techniques. 
The impact of both main contact and arcing contact wear, as 
well as the semiconducting grease applied on the main contacts 
is investigated. Advantages of high DC current dynamic 
measurements over low current static measurements are 
discussed. 

 
2. MEASUREMENT TECHNIQUES 

 
In general there are three methods of measuring contact 

resistance. The 2-wire method is the simplest one, and it is 
mostly used for measuring contact resistance in the range of 
10 Ω÷10 MΩ, where the impact of the series lead resistance or 
the parallel leakage resistances on the accuracy of the 
measurement is negligible. 

The 3-wire technique is suitable for measuring resistance 
above 10 MΩ. It is typically applied in measurements of high 
voltage equipment insulation, where the third wire acts as a 
guard against leakage currents, which would influence the 
measurement. 

Finally, the 4-wire technique is the most accurate method 
when measuring contact resistances below 10 Ω, rendering it 
possible to avoid errors introduced by the lead and contact 
resistances  [1]. Since, as mentioned before, the contact 
resistance in typical high power switches lies in the µΩ range, 
the 4-wire technique is the right choice. 

The 4-wire measurements require two current and two 
sensing leads as shown in Figure 1. 
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Fig. 1. Schematics the 4-wire method measurement setup 

assembly 
 

3. DRM METHOD 
 

In order to assess the condition of a high power 
switch contact set, the main contact resistance 
measurement is usually performed. While it is known that 
excessive arcing-contact wear may hamper the high 
power switch breaking capacity, the static contact 
resistance measured when the breaker remains in a closed 
position does not give any indication of the condition of 
the arcing contacts. 

To verify the condition of the arcing contacts, it is 
possible to perform an internal inspection, but it is time-
consuming and costly, because of the SF6 gas and arc 
byproducts. For this reason, the Dynamic Resistance 
Measurement method (DRM) was developed to render it 
possible to evaluate the condition of breaker contacts 
without disassembling the interrupting chamber, which is 
a crucial benefit. 

DRM is an effective technique for verification of the 
main contacts and arcing contacts condition of electrical 
apparatus, such as power circuit breakers. It is based on 
the breaker contact resistance measurement during an 
opening operation. Analysis of the high power switch 
contact resistance measured in function of time or contact 
displacement renders it possible to assess the condition of 
both main and arcing contacts. 

In order to enhance the accuracy of the 
measurements, it is beneficial to use possibly high DC 
currents, to trigger decomposition of the contaminants and 
oxides present on the surface of the contacts. This is 
particularly important when measuring contact resistance 
in SF6 insulated devices, where the presence of metallic 
fluorides deposited on contacts could mask the actual 
contact resistance for some breakers [6, 7]. 

 
4. TEST OBJECTS 

 
To evaluate the effectiveness of the diagnostic 

method presented in section 3, dynamic and static 
resistance measurements have been performed for new 
and worn contact sets of a high power switch. Contact sets 
taken from an air insulated MV switch-disconnector 
(UN = 12 kV, IN = 400 A) were chosen for the analysis. 
Photographs of the main contacts of the analyzed object 
are presented in Figure 2, while arcing contacts are shown 
in Figure 3. 

 
a) 

 
b) 

Fig. 2. Silver plated copper switch-disconnector main contacts; new 
(a) and worn (b) 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 3. Analyzed switch-disconnector arcing contacts; new (a) and 
worn (b) 

 

The DRMs were carried out by means of the 4-wire 
method (setup diagram is presented in Figure 1), with 150 A 
DC injected current. 

 
5. MEASUREMENTS RESULTS 

 
5.1. Static contact resistance measurements 

One of the simplest contact resistance measurement 
methods is based on an AC current source. However, the 
resistance measurement becomes impedance determination by 
dividing RMS values of voltage and current, and errors are 
inevitably introduced into the measurement, caused by 
inductive and capacitive components in the test circuit. This 
method can be acceptable if there is no need for high accuracy 
[1].  

In Figure 4 the contact resistance in function of AC 
current is plotted for the lubricated worn and dry worn main 
contacts. No influence of the grease on the static contact 
resistance can be noticed from the measurement. The measured 
value decreases with the increased current, and a stable result 
is obtained for 2 A injected current and above. This is due to 
decomposition of oxides and contaminants on the contact 
surfaces while a purely metallic a-spot contact is formed [3]. 
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Fig. 4. Static contact resistance in function of the injected AC current, 
measured for a worn contact, with (purple) and without (green) grease 
 

5.2. DC current static contact resistance measurement 
In order to measure pure contact resistance it is best to 

use DC current. The results in function of the number of 
switching operations for a new and worn main contact are 
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shown in the plot in Figure 5. First, it is clear that the DC 
measurement yields a lower contact resistance result than 
the AC measurement. Also, the contact resistance for the 
damaged contact is higher than for the new one. The 
contact resistance increases slightly with every switch 
operation, as the silver coating becomes worn due to 
fretting. 

After each closing operation 10-15 s were waited 
before the measurement was taken in order to allow the 
voltage to go down to a stable value. During this time the 
contacts were heating up and the contact resistance was 
decreasing. 
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Fig. 5. Static contact resistance in function of the number of 

switching operations, measured for new (green) and worn (red) 
main contacts, with 2 A DC injected current 

 

In Figure 6 the static contact resistance for the same 
pair of contact sets is plotted in function of the injected 
DC current. It is clearly visible that the measured static 
contact resistance decreases as the magnitude of the DC 
injected current is increased. At 6 A DC injected current 
the contact resistance becomes stable and the difference in 
the measured value between the new and worn contact 
sets becomes smaller. For these reasons, it is of advantage 
that the measurements should be performed with a 
possibly high DC injected current. 
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Fig. 6. Static contact resistance in function of the injected DC 
current, measured for new (green) and damaged (red) contacts 

 

Measurements were performed for small current 
(less than 10 A) to indicate a significant difference in the 
values of the measured contact resistance. This 
dependence would not be observable for greater current 
values. 

 
5.3. DRM Results 

It is not always the case that the results of the DRM 
are noise free and easy to interpret. The main contact part 
of the curve may e.g. be impossible to distinguish from 
the arcing contact part. For this reason, different strategies 
including slowing down the contact movement during the 
switching operation of preheating the contacts can be 
employed [7]. However, it is the least intrusive policy to 
use a high DC injected current for carrying out the 

measurement. In the case of the tested MV switch-
disconnector it was sufficient to use 150 A DC current to 
register very good quality dynamic contact resistance curves. 

In Figure 7 the DRM results are shown for 
the MV switch-disconnector fitted with a new set of main 
contacts, and a worn set of arcing contacts. The red curve 
shows the measurement for dry contacts (no lubrication), while 
the green curve depicts a situation where the main contacts 
have been coated with semiconductive grease. The main 
contact parts of the two DRM curves look very similar, though 
very small fluctuations are noticeable for the lubricated contact 
set curve. In the arcing contact part there is a sharp peak 
visible for the dry contacts curve, but it is probably due to a 
random bounce of the arcing contacts. 
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Fig. 7. DRM curves for the new main contact set with (green) and 

without (red) grease, and worn arcing contact set 
 

In Figure 8 the results of a similar measurement are 
plotted, where the MV switch-disconnector comprised a set of 
worn main contacts and a set of new arcing contacts. Again, 
the red curve represents a situation where the main contacts 
were dry, while the green curve corresponds to main contacts 
lubricated with the semiconductive grease. The main contact 
part for the worn contact set exhibits a significant increase of 
the contact resistance (fluctuations in the plot).  

As far as the arcing contact part is concerned, the average 
contact resistance of the new arcing contacts is about 1.5 mΩ, 
while for the worn arcing contacts in Figure 7 it is 3.0 mΩ. It is 
also noticeable that the duration of the arcing contact part of 
the curves is about 0.5 ms less for the worn arcing contacts 
(Figure 7) compared to the new arcing contacts (Figure 8). 
This indicates that the worn arcing contacts became shorter as 
a result of multiple switching operations accompanied by 
electrical arcing. 
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Fig. 8. DRM curves for the worn main contact set with (green) and 

without (red) grease, and new arcing contact set 
 

Interesting observations can be made by analyzing graphs 
of the cumulative area under the contact resistance curves [8]. 
The impact of the semiconducting grease on the contact 
resistance of the main contacts was not visible from the low 
current static AC measurements shown in Figure 4. However, 
after looking at the plot in Figure 9 the impact of grease 
becomes clear. 

Main contact part Arcing contact part 

Main contact part Arcing contact part 
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Fig. 9. Comparison of the cumulative area under the DRM 

curves for all measurements 
 

The areas under the contact resistance curves plotted 
in Figure 9 can be calculated for both the main contact 
and the arcing contact parts, to give a clear indication of 
the contact condition. The calculated values of this 
cumulative area are gathered in Table 1. 

 

Table 1. Calculated cumulative area under the resistance curves  
ΣR main contacts ΣR arcing contacts 

Main Arcing Grease 
[µΩ∙s] 

New Worn No 0.55 14.30 
New Worn Yes 0.98 14.32 
Worn New No 0.44 12.52 
Worn New Yes 2.46 12.63 

 

 In the column named “ΣR main contacts” of Table 1 
the cumulative contact resistance for all four 
configurations of the main contact sets is listed. It is clear 
that the application of the grease significantly increases 
the main contact resistance. This effect is particularly 
pronounced for the worn contact set. In the column named 
“ΣR arcing contacts” of Table 1 the cumulative contact 
resistance for the arcing contacts is presented. Clearly, 
worn arcing contacts have a higher contact resistance, 
even though their arcing time is 0.5 ms shorter. 
 
6. CONCLUSIONS 

 
For the proper functioning of high power switches it is 

necessary to monitor the contact resistance of both main 
contacts and arcing contacts. Static methods can only give a 
rough indication of the main contact state and do not yield 
any information regarding the arcing contacts. The DRM 
method renders it possible to extract more information 
regarding the condition of both main contacts and arcing 
contacts. 

In order to obtain accurate measurements it is best to 
use high DC injected current. High current magnitude 

renders it possible to decompose the contaminations from the 
surface of the contacts, which would otherwise obscure the 
result of the measurements. 

The presence of semiconductive grease affects the contact 
resistance of the main contacts, but this increase is difficult to 
detect with low current static measurements. However, the 
contact resistance difference becomes very clear when the DRM 
is performed. 

The DRM method can be useful for developing new 
coatings and greases for switch-disconnector main contacts. The 
condition of the contacts after repetitive switching operations is 
easier to verify with the DRM method. 
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POMIARY DYNAMICZNEJ REZYSTANCJI PRZEJ ŚCIA DLA ROZŁ ĄCZNIKA 
ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 

 
Pomiar dynamicznej rezystancji styków jest skuteczną metodą diagnostyki stanu aparatu zestykowego. Metoda ta może 

być wykorzystana do przewidywania możliwej liczby operacji łączeniowych, które mogą być przeprowadzone przed 
wymaganym przeglądem technicznym urządzenia. Z uwagi na fakt, iż różne materiały stykowe charakteryzują się 
zróżnicowanymi parametrami mechanicznymi i elektrycznymi, metoda pomiarowa zaprezentowana w artykule może zostać 
użyta do poprawy istniejących konstrukcji łączników elektroenergetycznych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pomiarów 
statycznej oraz dynamicznej rezystancji styku przeprowadzonych dla rozłącznika średniego napięcia. Rezystancję styku 
zmierzono w funkcji prądu przepływającego przez badany zestyk oraz w funkcji liczby przeprowadzonych operacji 
łączeniowych, odpowiednio dla nowego i eksploatowanego układu stykowego. Pomiary wykonano przy użyciu 
czteroprzewodowej metody, z wykorzystaniem cyfrowego oscyloskopu zapewniającego wysoką częstotliwość próbkowania.  
 
Słowa kluczowe: aparaty elektryczne, metody diagnostyczne, pomiary rezystancji, rezystancja styku, rozłącznik. 

Main contact part 
Arcing contact part 

[µΩs] 
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Streszczenie: Zaproponowano zastosować temperaturę, mierzoną 
metodą termowizyjną, do indywidualnej oceny jakości warystorów. 
Badania przeprowadzono dla 20 warystorów niskonapięciowych. 
Wykonano pomiary parametrów elektrycznych i temperatury 
warystorów przed testami narażeniowymi i po 2 kolejnych cyklach 
narażeń. Testy narażeniowe zastosowano w celu pogorszenia 
jakości warystorów. Zaproponowano zasady klasyfikacji badanych 
warystorów do grup o wysokiej i niskiej jakości na podstawie 
pomiarów parametrów elektrycznych przed testami. Na podstawie 
porównania wyników pomiarów parametrów elektrycznych  
i temperatury wykonanych, przed i po testach narażeniowych, 
wytypowano temperaturę T warystora, mierzoną po 5 minutach 
samo-podgrzania, jako wartość umożliwiającą klasyfikację 
badanego warystora do grup jakościowych. Wartość temperatury T 
większa niż 40 0C wskazuje, że badany warystor jest niskiej 
jakości. 

 
Słowa kluczowe: termografia, warystory, ocena jakości. 

 
1. WPROWADZENIE  
 

Badania termowizyjne (badania w podczerwieni) są 
obecnie stosowane w wielu dziedzinach nauki i techniki. 
Początkowo, ze względu na znaczący koszt kamer 
termowizyjnych, termografia była wykorzystywana 
wyłącznie na potrzeby wojskowe. Dynamiczny rozwój 
elektroniki przyczynił się do obniżenia kosztów  
i zróżnicowania aparatury termowizyjnej, co umożliwiło 
upowszechnienie jej zastosowania. Obecnie technika 
termowizyjna jest stosowana, np. w medycynie, 
budownictwie, w wielu gałęziach przemysłu, kryminalistyce. 
Do zalet tej techniki należy zaliczyć przede wszystkim: 
krótki czas badań, brak kontaktu z badanym obiektem 
(badania bezkontaktowe), możliwość indywidualnej oceny 
parametrów termicznych badanego elementu [1, 2].  

W prezentowanych wynikach badań temperaturę 
warystorów niskonapięciowych (22 VDC) mierzono metodą 
termowizyjną, obserwując jej wzrost na skutek przepływu 
prądu, w celu wytypowania wskaźnika termicznego 
umożliwiającego indywidualną ocenę jakości badanego 
warystora. W pomiarach termowizyjnych, w których 
dokonuje się pomiaru temperatury różnych elementów, 
konieczne jest  przeanalizowanie wpływu współczynnika 
emisyjności powierzchni tych elementów na wyniki 
pomiarów temperatury. Przyjęto, że emisyjność wszystkich 

badanych warystorów o wysokiej jakości jest 
porównywalna. Założono, że proces nagrzewania się lub 
chłodzenia warystora o niskiej jakości powinien wykazać 
zmianę temperatury badanego elementu, różną, od 
temperatury elementu o wysokiej jakości. 

Warystor, jako element nieliniowy, jest stosowany 
przede wszystkim do zabezpieczania podzespołów, bądź 
urządzeń przed chwilowymi impulsami o zbyt wysokim, do 
danego zastosowania, napięciu. Zwykle warystor,  
w momencie pojawienia się niepożądanego impulsu, pełni 
funkcję zabezpieczenia przepięciowego. Uszkodzony 
warystor może pracować, jednak jego działania mogą 
prowadzić do zwierania, np. zbyt niskich napięć. 
Przeprowadzone badania z zastosowaniem techniki 
termowizyjnej umożliwiają identyfikację warystorów  
o nieprawidłowych parametrach elektrycznych. W badaniach 
zastosowano pirometr graficzny (FLUKE VT04A) ze 
względu na jego niski koszt w stosunku do kamery 
termograficznej. 
 
2. PRZEBIEG BADAŃ WARYSTORÓW  

 
Badania wstępne, umożliwiające wytypowanie 

wskaźnika termicznego do oceny jakości warystorów, 
składały się z pomiarów parametrów elektrycznych  
i temperatury wykonywanych przed testem narażeniowym 
oraz po dwóch kolejnych testach narażeniowych, z których 
drugi był prowadzony ze zwiększonymi parametrami 
narażeń. Celem testów narażeniowych było uzyskanie 
pogorszenia właściwości badanych warystorów. Badaniom 
poddano 20 warystorów niskonapięciowych. Wszystkie 
pomiary parametrów elektrycznych i temperatury zostały 
wykonane w ramach pracy dyplomowej magisterskiej [3]. 

Przebieg badań był następujący: 
Etap I. Pomiary wstępne parametrów warystorów: 

a. pomiary parametrów elektrycznych warystorów: 
pojemności Cp, indukcyjności Lp, rezystancji Rp, 
dobroci Q, współczynnika strat D i prądu upływu Iupł, 

b. pomiary temperatury warystorów, 
c. ustalenie zasad klasyfikacji warystorów ze względu 

na ich indywidualną jakość (wysoka, czyli bardzo 
dobra i dobra oraz niska, czyli mierna) na podstawie 
pomiarów parametrów elektrycznych. 
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Etap II.  Test narażeniowy (poziom I) badanych warystorów 
zgodnie z normą PN-EN 62305-4:2011 [4]. 
Etap III . Pomiary parametrów warystorów: 

a. pomiary parametrów elektrycznych warystorów: 
pojemności, indukcyjności, rezystancji, dobroci oraz 
współczynnika strat, 

b. pomiary temperatury warystorów. 
Etap IV . Test narażeniowy (poziom II) badanych 
warystorów zgodnie z normą [4]. 
Etap V. Pomiary parametrów warystorów: 

a. pomiary parametrów elektrycznych warystorów: 
pojemności, indukcyjności, rezystancji, dobroci oraz 
współczynnika strat, 

b. pomiary temperatury warystorów, 
c. określenie powiązań pomiędzy wynikami pomiarów 

parametrów elektrycznych i temperatury. 
Pomiary parametrów elektrycznych wykonano przy 

użyciu miernika UNI-TUT612, z częstotliwością pomiarową 
równą 1 kHz. Ze względu na małe rozrzuty wartości 
mierzonych w kolejnych etapach parametry: Lp i Cp nie 
zostały uwzględnione przy ocenie wyników badań. Pomiary 
pirometrem graficznym polegały na pomiarze i rejestracji 
przebiegu temperatury badanego warystora w czasie 5 minut 
od włączenia zasilania oraz w ciągu 5 minut po wyłączeniu 
zasilania. Sumaryczny czas badań termograficznych wynosił 
10 minut. 

 
3. WYNIKI BADA Ń 

 
Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych 

wykonane w Etapie I zestawiono w tablicy 3.1 [3]. W tabeli 
3.1 zestawiono również zaproponowane zasady klasyfikacji 
warystorów do grup o zróżnicowanej jakości na podstawie 
pomiarów parametrów: Q, D, Rp i Iupł. 

 
Tablica 3.1. Zestawienie statystycznych wyników pomiarów 
parametrów elektrycznych 20 badanych warystorów 
wykonanych w Etapie I oraz zaproponowane zasady klasyfikacji 
warystorów pod względem jakości [3] 

 

Wartości statystyczne 
Zasady klasyfikacji ze 

względu na jakość 

Parametr 
wartość 
średnia 

odchylenie 
standardowe 

wysoka niska 

Q 16,03 1,29 >12 ≤12 
D 0,06 0,01 <0,08 ≥0,08 

Rp [MΩ] 0,81 0,07 >0,6 ≤0,6 
Iupł [µA] 0,74 0,07 <0,9 ≥0,9 

 
Z danych zamieszczonych w tablicy 3.1 wynika, że 

wartości graniczne zmierzonych parametrów elektrycznych, 
definiujące jakość warystora, są następujące:  
dobroć Qgr = 12, współczynnik strat Dgr = 0,08, rezystancja 
Rpgr = 0,6 MΩ, prąd upływu Iupłgr = 0,9 µA. 

Przyjęto, że w populacji badanych warystorów liczba 
warystorów o niskiej jakości w stosunku do warystorów  
o wysokiej jakości powinna być mała. Założono, że 
parametry charakteryzujące jakość warystorów w całej 
populacji mają rozkład normalny. Biorąc to pod uwagę 
przyjęto, że wartości graniczne zmierzonych parametrów 
elektrycznych zostaną oszacowane na podstawie zależności: 
wartość średnia parametru elektrycznego plus lub minus 2-3 
razy wartość odchylenia standardowego. Czyli przyjęto, że 
wartości graniczne parametru elektrycznego są w odległości 
co najmniej dwóch odchyleń standardowych od wartości 

średniej. Oczywisty jest kierunek zmian (plus lub minus) 
danego parametru elektrycznego, np. dla: 

dobroci: 16,03 - 3∙1,29 = 16,03 – 3,87 = 12,11 ≈ 12, 
współczynnika strat: 0,06 + 2∙0, 01 = 0,08. 
Na rysunku 3.1 przedstawiono, przykładowo, wyniki 

pomiarów temperatury wykonane dla 10 warystorów  
o numerach od 1 do 10. 
 

 
 

Rys. 3. 1. Charakterystyki temperaturowe warystorów 1-10 
wykonane w Etapie I [3] 

 
W Etapie II badane warystory poddano narażeniom  

w celu pogorszenia jakości tych elementów. Test 
narażeniowy (poziom I) został wykonany wielofunkcyjnym 
generatorem UCS 500N5, parametry narażeń były 
następujące: napięcie 600 V, prąd około 260 A, czas trwania 
udaru 20 sekund, liczba udarów 10. W Etapie III badań 
przeprowadzono pomiary parametrów elektrycznych  
i temperatury. Wyniki w postaci wartości średnich  
z pomiarów elektrycznych zamieszczono w tablicy 3.2 [3]. 

Na rysunku 3.2 zamieszczono, przykładowo, wyniki 
pomiarów temperatury dla warystorów o numerach od 1 do 
10 wykonane w Etapie III [3].  
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Rys. 3. 2. Charakterystyki temperaturowe warystorów 1-10 
wykonane w Etapie III [3] 

 
W Etapie IV badane warystory poddano narażeniom  

w celu dalszego pogorszenia jakości tych elementów. Test 
narażeniowy (poziom II) został wykonany wielofunkcyjnym 
generatorem UCS 500N5, parametry narażeń były 
następujące: napięcie 2000 V, prąd około 1000 A, czas 
trwania udaru 20 sekund, liczba udarów 10.  

W Etapie V badań przeprowadzono pomiary 
parametrów elektrycznych i temperatury.  Wyniki w postaci 
wartości średnich z pomiarów elektrycznych zamieszczono 
w tablicy 3.2. Na rysunku 3.3 zamieszczono, przykładowo, 
wyniki pomiarów temperatury dla warystorów o numerach 
od 1 do 10 wykonane w ramach tego etapu [3].  

Na rysunku 3.4 zamieszczono oszacowane wartości 
średnie z pomiarów temperatury wykonanych dla 20 
warystorów w Etapach I, III i V. Jak widać (rys. 3.4), 
wartości średnie temperatury mierzone w kolejnych etapach 
badań ulegają zwiększeniu. Najniższe temperatury średnie są  
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dla pomiarów wykonanych w Etapie I i są niższe od 
temperatury 40 0C. 
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Rys. 3. 3. Charakterystyki temperaturowe warystorów 1-10 

wykonane w Etapie V [3] 
 

 
 

Rys. 3. 4. Wartości średnie charakterystyk temperaturowych 
warystorów 1-20 oszacowane na podstawie wyników pomiarów 

wykonanych w Etapach I, III i V [3] 
 

Tablica 3.2. Zestawienie wartości średnich z pomiarów 
parametrów elektrycznych 20 badanych warystorów 
wykonanych w Etapie I, w Etapie III i w Etapie V oraz błędu 
względnego pomiarów z Etapów III i V w odniesieniu do 
wyników z Etapu I [3] 

 

Parametr Etap I Etap III 
Błąd 

względny 
[%] 

Etap 
V 

Błąd 
względny 

[%] 
Q 16,03 14,55 9,23 6,52 59,33 
D 0,06 0,07 15,00 0,16 163,33 

Rp [MΩ] 0,81 0,75 7,78 0,30 62,84 
Iupł [µA] 0,74 0,80 8,43 1,99 169,10 

 
Z danych zestawionych w tablicy 3.2 wynika, że 

szczególnie duże zmiany wystąpiły dla następujących 
parametrów: współczynnik strat D i prąd upływu Iupł. Biorąc 
pod uwagę wyniki pomiarów temperatury (rys. 3.4) przyjęto, 
że do oceny jakości warystorów na podstawie właściwości 
temperaturowych zastosowana zostanie wartość temperatury 
T danego warystora zmierzona w momencie czasu t = 5 min 
(koniec fazy samo-podgrzania warystorów). Oznacza to, że 
należy określić wartość temperatury T (zmierzonej dla  t = 5 
min), która umożliwi indywidualną klasyfikację warystora 
do grup o zróżnicowanej jakości, równoważną klasyfikacji 
na podstawie parametrów elektrycznych. Przyjęto, że 
wartość temperatury T (zmierzonej dla t = 5 min) będzie 
wskaźnikiem termicznym. 
 
4. ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW 
 

W celu określenia powiązań pomiędzy parametrami 
elektrycznymi, a parametrem cieplnym, czyli temperaturą T, 
porównano zasady klasyfikacji przyjęte dla poszczególnych 
parametrów elektrycznych z klasyfikacją na podstawie 

właściwości temperaturowych, podobnie jak w artykule [5]. 
Na rysunku 4.1 zaprezentowano obszary parametrów 
elektrycznych i temperatury, dla których zaznaczono punkty 
o współrzędnych tworzonych przez kolejne parametry 
elektryczne i wartości T dla danego warystora.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 

Rys. 4.1. Zestawienie wartości  parametrów elektrycznych  
i temperatury zmierzonych w Etapie I (kolor niebieski) 

 i w Etapie V (kolor czerwony), 
 a) Rp i T, b) D i T, c) Q i T, d) Iupł i T [3] 

 
Z wyników zaprezentowanych na rysunku 3.1 widać, że 

warystory o numerach 1 i 6 charakteryzują się wyraźnie 
wyższą temperaturą, temperaturą powyżej 40 0C w fazie 
samo-podgrzania warystorów. Taki sam wynik uzyskano dla 
warystora nr 17 z grupy warystorów o numerach od 11 do 
20. Prawdopodobnie charakterystyki cieplne tych 
warystorów zmierzone w Etapie I zostały wykonane 
nieprawidłowo, ponieważ w kolejnych pomiarach, w Etapie 
III, były one niższe, również ich parametry elektryczne 
miały podobne wartości jak pozostałe elementy. Z wyników 
pomiarów wykonanych w Etapie I, prezentowanych na 
rysunku 3.4, usunięto punkty odpowiadające warystorom  
o numerach 1, 6 i 17. 

Na rysunku 4.2 zestawiono ponownie wartości 
parametrów elektrycznych i temperatury z pominięciem 
warystorów o numerach 1, 6 i 17. 

Na rysunku 4.2 zaznaczono również wartości graniczne 
parametrów elektrycznych zaproponowanych do 
indywidualnej klasyfikacji warystorów do grup  
o zróżnicowanej jakości (tablica 3.1). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 

Rys.  4. 2. Zestawienie wartości  parametrów elektrycznych  
i temperatury zmierzonych w Etapie I (kolor niebieski) 

 i w Etapie V (kolor czerwony),  
a) Rp i T, b) D i T, c) Q i T, d) Iupł i T, pominięto wyniki 

uzyskane dla warystorów nr 1, 6 i 17 [3] 
 

Dla wszystkich parametrów elektrycznych można 
wprowadzić klasyfikację warystorów zgodną,  
z zaproponowaną w tablicy 3.1, oraz dla parametru 
cieplnego, czyli  temperatury T, zmierzonej po 5 minutach 
samo-podgrzewania warystora. Wartości graniczna 
temperatury Tgr umożliwiająca klasyfikację warystorów pod 
względem ich jakości wynosi 40 0C.  

 
4. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
Na podstawie badań warystorów niskonapięciowych 

wytypowano do indywidualnej oceny jakości tych 
warystorów wskaźnik termiczny, czyli temperaturę T 
badanego warystora mierzoną po 5 minutach samo-
podgrzania. Jeżeli wartość temperatury T będzie większa niż 
40 0C, to należy badany egzemplarz uznać za element  
o niskiej jakości. Taki warystor nie powinien być stosowany 
w układach elektrycznych. Ze względu na dostępność 
pirometrów prezentowany sposób oceny jakości może być 
stosowany do selekcji warystorów niskonapięciowych pod 
względem ich jakości. 
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APPLICATION OF INFRARED THERMOGRAPHY TO VARISTORS Q UALITY 
EVALUATION 

 
The use of thermography displacement (NDT - non-destructive tests) is proposed to assess the quality of individual 

varistor. 
Twenty low-voltage varistors were studied where electrical and thermal performance measurements were taken before 

the stress-tests (part I) and after two subsequent cycles of two-tier stress tests (part III and V, respectively). Stress-tests were 
used to obtain degradation of the tested varistors (part II and IV, respectively). The following electrical parameters were 
measured: electric resistance Rp , quality Q, dissipation factor D and leakage current Iupł. The scope of the thermographic 
study included measurements of the varistors’ temperature within 5 minutes after turning on the power (self-heating) and 5 
minutes after turning off the power (cooling). A comparison study was conducted of the classification rules, where varistors 
were assigned to groups depending on their quality based on either the electrical parameters measured before the stress tests, 
or their temperature measurements. Varistor’s temperature T, measured after self-heating it up for 5 minutes, was selected as 
the borderline value on basis of which the selection to the different quality groups was conducted. 

The temperature T higher than 40 0C indicates that the test specimen is of average or poor quality and should not be 
used. 

 
Keywords: infrared thermography, varistors, quality evaluation. 
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Streszczenie: Cechą charakterystyczną większości rodzajów 
lamp jest odkształcony prąd obciążenia. W niektórych przypadkach 
odkształcenie prądu może być duże, co niekorzystnie wpływa na 
sieć zasilającą. Odkształcenie to pogłębia się, gdy lampy są zasilane 
odkształconym napięciem. W artykule przedstawiono wyniki badań 
prądu obciążenia następujących lamp stosowanych w oświetleniu 
ulicznym: lampy sodowej wysokoprężnej, lampy sodowej 
niskoprężnej i lampy ledowej. W pierwszym etapie badań lampy 
zasilano napięciem o pomijalnym odkształceniu, co pozwoliło 
wyznaczyć referencyjne przebiegi ich prądu obciążenia. Następnie 
zasilano je napięciem o coraz większym odkształceniu. 

 
Słowa kluczowe: oświetlenie elektryczne, wyższe harmoniczne. 

 
 

1. WSTĘP 
 
Do oświetlenia ulicznego służą obecnie lampy sodowe 

wysokoprężne, w mniejszym stopniu lampy sodowe 
niskoprężne, a w nowych i modernizowanych instalacjach 
lampy ledowe. Wymienione lampy charakteryzują się 
odkształconymi przebiegami prądu obciążenia. 
Odkształcenie prądu obciążenia może być znaczne nawet 
przy sinusoidalnym napięciu zasilającym, a w przypadku 
napięcia zawierającego wyższe harmoniczne odkształcenie 
to jeszcze się pogłębia.  

Odkształcony prąd obciążenia wpływa niekorzystnie na 
instalację zasilającą. Z powodu obecności prądów wyższych 
harmonicznych należy się liczyć ze zwiększonym 
obciążeniem przewodów fazowych oraz znacznym 
obciążeniem przewodu neutralnego (obwody trójfazowe). 
Prądy wyższych harmonicznych są źródłem dodatkowego 
ciepła niekorzystnie wpływającego na obciążalność 
transformatora. Przy odkształconym prądzie obciążenia 
o wartości skutecznej zbliżonej do prądu znamionowego 
transformatora może dojść do znacznego przekroczenia jego 
temperatury dopuszczalnej długotrwale [1-3]. 

W praktyce należy się liczyć z odkształconym 
napięciem zasilającym, w szczególności gdy lampy 
oświetlenia ulicznego znajdują się na terenie mocno 
uprzemysłowionym o znacznym udziale odbiorników 
nieliniowych. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie 
wyników badań kształtu przebiegu prądu obciążenia 
wybranych lamp i zawartości w tym prądzie wyższych 
harmonicznych, przy odkształconym napięciu zasilającym. 

 

2. PRZEBIEG I WYNIKI BADA Ń 
 
Badania kształtu przebiegu prądu obciążenia 

i zawartości wyższych harmonicznych przeprowadzono dla 
trzech lamp stosowanych w oświetleniu ulicznym: 
• sodowej wysokoprężnej (SON – moc znamionowa 70 W), 
• sodowej niskoprężnej (SOX – moc znamionowa 91 W), 
• ledowej (LED – moc znamionowa 52 W). 

Układ do badania lamp składał się z zasilacza 
programowalnego, oscyloskopu cyfrowego Tektronix DPO 
3034 oraz analizatora parametrów sieci Chauvin Arnoux 
C.A 8352, w którym korzystano z funkcji analizy widma 
sygnału. Urządzenia połączono zgodnie ze schematem 
przedstawionym na rysunku 1.  

 

 
 

Rys. 1. Uproszczony schemat układu do badania lamp 

 
Kształt napięcia zasilającego lampy zadawano 

z komputera PC za pomocą oprogramowania dostarczonego 
przez producenta zasilacza programowalnego. 
Wykorzystano moduł pozwalający na generowanie napięcia 
zasilającego zawierającego określoną amplitudę, 
częstotliwość i fazę początkową wyższych harmonicznych. 
Zaprogramowano cykl generowanych napięć zawierających 
różne wartości harmonicznych i ich faz początkowych.  

Każdą z wymienionych lamp zasilano kolejno 
napięciem o określonej zawartości wyższej harmonicznej. 
Zmieniano zarówno rząd, jak i udział wyższej harmonicznej, 
a jej fazę początkową przyjęto jako równą 0º lub 180º. 
Należy dodać, że przed rozpoczęciem pomiarów oprawy 
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Tablica 1. Zestawienie wartości procentowych poszczególnych harmonicznych w napięciu zasilającym U (szarym tłem oznaczono 
charakterystyczne wartości dla każdej z prób); α – faza początkowa harmonicznej 

 

  x00 x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 x08 x09 x10 x11 x12 
  U α U α U α U α U α U α U α U α U α U α U α U α U α 
  R

zą
d 

ha
rm

on
. 

% ° % ° % ° % ° % ° % ° % ° % ° % ° % ° % ° % ° % ° 
1 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
3 0 0 30 0 30 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 30 0 30 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 180 0 0 0 0 

P
ró

ba
 1

xx
 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 180 
1 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
3 0 0 15 0 15 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 15 0 15 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 180 0 0 0 0 

P
ró

ba
 2

xx
 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 180 
1 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
3 0 0 10 0 10 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 10 0 10 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 180 0 0 0 0 

P
ró

ba
 3

xx
 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 180 
 

 

były zasilane napięciem sinusoidalnym aż do uzyskania 
stanu ustalonego. 

Dla każdej z opraw wykonano po dwanaście pomiarów 
dla trzech udziałów wyższej harmonicznej: udział 30% 
(próba 1xx), udział 15% (próba 2xx) i udział 10% (próba 
3xx). Zestawienie udziału wyższej harmonicznej 
w poszczególnych próbach przedstawiono w tablicy 1, 
a przykładowe kształty przebiegów odkształconych napięć 
zasilających na rysunku 2. We wszystkich cyklach 
pomiarowych wykonano również pomiar kontrolny przy 
zasilaniu napięciem nieodkształconym (próby 100, 200, 
300). W rezultacie otrzymano trzydzieści dziewięć wyników 
pomiarów dla każdej z opraw. Dla każdego napięcia 
zasilającego uzyskano oscylogram przedstawiający przebieg 
prądu obciążenia oraz tabelaryczne zestawienie wartości 
wyższych harmonicznych prądu obciążenia. 

Przełączanie przebiegów napięcia zasilającego 
odbywało się przy wykorzystaniu w zasilaczu funkcji 
zapobiegającej zanikom napięcia na jego wyjściu (w czasie 
przełączeń). Dzięki temu nie było potrzeby każdorazowego 
oczekiwania na ponowne rozświecenie lampy po 
chwilowym zaniku napięcia (w przypadku lamp sodowych 
wysokoprężnych czas ponownego rozświecenia lampy 
nagrzanej wynosi kilka minut). W przypadku badanej lampy 
ledowej diody załączały się jednak z pewnym opóźnieniem. 
Lampa ta była wyposażona w dwa zasilacze prądu stałego, 
przy czym zasilacz o mniejszej mocy zasilał swoją grupę 
diod z opóźnieniem około 1-2 sekund.  

Wartość skuteczna poszczególnych harmonicznych 
napięcia wyjściowego zasilacza programowalnego była tak 
dobrana, aby wartość skuteczna napięcia zasilającego 
w każdej próbie była równa 230 V. W czasie badań lampy 
sodowej wysokoprężnej okazało się, że przy próbie 107 
(30% udział 9. harmonicznej) prąd pobierany przez oprawę 
przekracza 2,5 A, co jest największą dopuszczalną wartością 
dla wykorzystanego zasilacza. Wykonanie dalszych prób dla 
tej lampy nie były możliwe. 

 

 
 

Rys. 2. Napięcia wyjściowe zasilacza programowanego dla 
ustawień zawartości harmonicznych zgodnie z tablicą 1 

 
Na rysunkach od 3 do 5 przedstawiono oscylogramy 

prądu obciążenia lamp przy ich zasilaniu napięciem 
nieodkształconym. Największe odkształcenie przebiegu 
prądu można zaobserwować dla lampy sodowej 
wysokoprężnej (SON).  

Rysunki od 6 do 14 przedstawiają oscylogramy prądu 
obciążenia dla odkształconego napięcia zasilającego (próby 
101, 103 i 105). Zgodnie oczekiwaniami, przy zasilaniu 
lamp napięciem odkształconym zwiększa się odkształcenie 
prądu pobieranego przez lampy. 
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Rys. 3. Oscylogram prądu obciążenia I lampy LED oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 100 – zasilanie napięciem 
sinusoidalnym 

 

 
 
Rys. 4. Oscylogram prądu obciążenia I lampy SON oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 100 – zasilanie napięciem 
sinusoidalnym 

 

 
 
Rys. 5. Oscylogram prądu obciążenia I lampy SOX oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 100 – zasilanie napięciem 
sinusoidalnym 

 

 
 
Rys. 6. Oscylogram prądu obciążenia I lampy LED oraz 

napięcia zasilającego U. Próba 101 – napięcie zasilające: 
30% udział 3. harmonicznej o fazie początkowej α = 0° 

 

 
 
Rys. 7. Oscylogram prądu obciążenia I lampy SON oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 101 – napięcie zasilające: 30% udział 
3. harmonicznej o fazie początkowej α = 0° 

 

 
 
Rys. 8. Oscylogram prądu obciążenia I lampy SOX oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 101 – napięcie zasilające: 30% udział 
3. harmonicznej o fazie początkowej α = 0° 

 

 
 
Rys. 9. Oscylogram prądu obciążenia I lampy LED oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 103 – napięcie zasilające: 30% udział 
5. harmonicznej o fazie początkowej α = 0° 

 

 
 
Rys. 10. Oscylogram prądu obciążenia I lampy SON oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 103 – napięcie zasilające: 30% udział 
5. harmonicznej o fazie początkowej α = 0° 
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Rys. 11. Oscylogram prądu obciążenia I lampy SOX oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 103 – napięcie zasilające: 30% udział 
5. harmonicznej o fazie początkowej α = 0° 

 

 
 
Rys. 12. Oscylogram prądu obciążenia I lampy LED oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 105 – napięcie zasilające: 30% udział 
7. harmonicznej o fazie początkowej α = 0°  

 

 
 
Rys. 13. Oscylogram prądu obciążenia I lampy SON oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 105 – napięcie zasilające: 30% udział 
7. harmonicznej o fazie początkowej α = 0° 

 

 
 
Rys. 14. Oscylogram prądu obciążenia I lampy SOX oraz napięcia 

zasilającego U. Próba 105 – napięcie zasilające: 30% udział 
7. harmonicznej o fazie początkowej α = 0° 

Wrażliwość badanych lamp na odkształcenie napięcia 
jest jednak zróżnicowana. Najbardziej wrażliwa jest lampa 
sodowa wysokoprężna (SON). W przypadku znacznej 
zawartości 7. harmonicznej (rys. 13) zauważa się, że 
przebieg prądu obciążenia tej lampy wielokrotnie przechodzi 
przez zero w czasie 20 ms.  

Rysunki od 15 do 19 przedstawiają udział procentowy 
w prądzie obciążenia poszczególnych wyższych 
harmonicznych w stosunku do składowej podstawowej.  

 

 
 
Rys. 15. Zawartość wyższych harmonicznych w prądzie 

obciążenia dla próby 100 
 

 
 
Rys. 16. Zawartość wyższych harmonicznych w prądzie 

obciążenia dla próby 101 
 

 
 
Rys. 17. Zawartość wyższych harmonicznych w prądzie 

obciążenia dla próby 103 
 

 
 
Rys. 18. Zawartość wyższych harmonicznych w prądzie 

obciążenia dla próby 105 
 

 
 
Rys. 19. Zawartość wyższych harmonicznych w prądzie 

obciążenia dla próby 106 
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Tablica 2. Współczynnik K i największe dopuszczalne obciążenie SH transformatora o mocy znamionowej Sn = 400 kVA dla przebiegów 
prądu zawierających wyższe harmoniczne z prób 100, 101 i 105. 

 
Analizowany  LED SON SOX 

parametr Próba  
100 

Próba 
101 

Próba 
105 

Próba 
100 

Próba 
101 

Próba 
105 

Próba 
100 

Próba 
101 

Próba 
105 

Współczynnik redukcji obciążalności 
transformatora K [–]  1,004 1,022 1,16 1,011 1,111 1,495 1,004 1,033 1,014 

Największe dopuszczalne obciążenie  
SH [kVA] 

398 391 345 396 360 268 398 387 394 

Największe dopuszczalne obciążenie 
procentowe 

99,6 97,8 86,2 98,9 90,0 66,9 99,6 96,8 98,6 

 

Jeżeli chodzi o stopień odkształcenia prądu THD, to 
w przypadku lampy ledowej i lampy sodowej wysokoprężnej 
wzrasta on w przybliżeniu liniowo wraz ze zwiększaniem się 
rzędu harmonicznej w napięciu zasilającym (rys. 20a 
i rys. 20b). W przypadku lampy sodowej niskoprężnej 
największy stopień odkształcenia prądu THD 
zaobserwowano dla próby 101, przy czym wartość jego 
malała wraz ze wzrostem rzędu harmonicznej napięcia 
(rys. 20c).  

Najgorsza sytuacja występuje w przypadku lampy 
sodowej wysokoprężnej (SON), która jest szeroko stosowana 
w instalacjach oświetlenia ulicznego. W tym przypadku 
THD przy próbie 106 (30% zawartości 7. harmonicznej, faza 
początkowa 180˚) wynosił około 500%. Taka sytuacja może 
bardzo negatywnie wpływać na sieć zasilającą, a w 
szczególności na transformator zasilający. 

 

 
 

Rys. 20. Stopień odkształcenia prądu w próbach od „x00” do „x12” 
dla lampy: a) LED, b) SON, c) SOX  

 
3. OCENA WPŁYWU ODKSZTAŁCENIA PR ĄDU NA 

TRANSFORMATOR ZASILAJ ĄCY 
 
Odkształcony prąd obciążenia o wartości skutecznej 

zbliżonej do prądu znamionowego transformatora może 
spowodować znaczne przekroczenie jego temperatury 
dopuszczalnej długotrwale. Należy więc wyznaczyć 

współczynnik redukcji obciążalności transformatora przy 
przepływie prądu odkształconego [3-8]. Współczynnik ten 
wyznaczono na podstawie normy [8]. 

Przy odkształconym przebiegu prądu obciążenia 
transformator można obciążyć następującą mocą: 
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gdzie: 
SH – moc pozorna, którą można obciążyć transformator przy 

danym odkształconym przebiegu prądu obciążenia, 
Sn  – moc znamionowa transformatora, 
K  – współczynnik redukcji obciążalności transformatora dla 

danego prądu odkształconego 

   













×








×








×

+
+= ∑

=

=

nh

h

q
22

h
I

I

I

I

e

e
K

2 1

h

Σ

1

1
1      (2) 

gdzie: 
e  – stosunek strat obciążeniowych dodatkowych przy 

sinusoidalnie zmiennym prądzie obciążenia do 
całkowitych strat obciążeniowych, które 
występowałyby przy prądzie stałym (DC) o wartości 
identycznej, jak wartość skuteczna sinusoidalnie 
zmiennego prądu obciążenia (z braku danych można 
przyjąć 0,05-0,1), 

I1  – wartość skuteczna 1. harmonicznej prądu obciążenia, 
IΣ  – wartość skuteczna prądu obciążenia z uwzględnieniem 

wyższych harmonicznych, 
Ih  – wartość skuteczna wyższej harmonicznej rzędu h, 
h  – rząd wyższej harmonicznej, 
q  – wykładnik potęgi, zależny od wykonania uzwojenia 

i częstotliwości prądu (z braku danych można przyjąć: 
1,7 – dla transformatora, którego uzwojenia niskiego 
i wysokiego napięcia są wykonane z drutu o przekroju 
okrągłym lub prostokątnym; 1,5 – dla transformatora 
o uzwojeniach niskiego napięcia z folii). 
W tablicy 2 zestawiono wyniki obliczeń współczynnika 

K i dopuszczalnej mocy, zgodnie z wzorem 2, jaką można 
obciążyć transformator badanymi lampami przy zasilaniu ich 
napięciem odkształconym jak w próbach 100, 101 i 105. Do 
obliczeń przyjęto e = 0,05 oraz q = 1,7. 

Z analizy danych zawartych w tablicy 2 wynika, że 
największą redukcję obciążalności transformatora należy 
zastosować w przypadku lamp sodowych wysokoprężnych 
(SON). Przy przebiegu prądu oznaczonym „Próba 105” 
z transformatora można czerpać moc co najwyżej na 
poziomie 2/3 mocy znamionowej. Jeżeli zastosować lampy 
ledowe (LED), to dla identycznego odkształcenia napięcia 
zasilającego (Próba 105) wymagana redukcja obciążalności 
transformatora to tylko 14%. 
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4. WNIOSKI KO ŃCOWE 
 
Z przeprowadzonych analiz wynika, że najbardziej 

podatna na odkształcenie napięcia zasilającego jest badana 
lampa sodowa wysokoprężna. Odkształcenie tego napięcia 
w szczególności sprawiało, że przebieg jej prądu obciążenia 
wielokrotnie przechodził przez zero w czasie 20 ms. 
Znacznie bardziej odporna okazała się lampa sodowa 
niskoprężna. Korzystnie wypadła też lampa ledowa.  

Jeżeli porównywać lampy wykorzystywane 
w oświetleniu terenów zewnętrznych, to z badań autorów 
oraz innych badań [2, 9] wynika, że w przypadku lamp 
ledowych zawartość wyższych harmonicznych w ich prądzie 
obciążenia jest znacznie mniejsza niż w przypadku 
niektórych dotychczas stosowanych lamp wyładowczych. 
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ANALYSIS OF LOAD CURRENT OF STREET LIGHTING LAMPS  
SUPPLIED BY DISTORTED VOLTAGE  

 
A characteristic feature of most types of lamps is distorted load current. In some cases, the current distortion can be 

strong, which negatively affects the supply network. Current distortion is increased when the lamps are supplied by distorted 
voltage. The paper presents the results of the load current testing of selected lamps used in street lighting (high pressure sodium 
lamp, low pressure sodium lamp and LED lamp). In the first stage of the investigation the supply voltage was sinusoidal, which 
allowed for evaluation the reference waveform of the load current. Further, the supply voltage was of increasingly distorted. 

 
Key-words: electric lighting, harmonics. 
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Streszczenie: W artykule opisano zaprojektowany i wykonany 
system do identyfikacji szumów wybuchowych (RTS – Random 
Telegraph Signal) występujących w transoptorach typu CNY17.  
Z metod umożliwiających ocenę parametrów szumów 
wybuchowych wybrano do realizacji metodę Wzorów Obrazów 
Szumów – WOS (ang. Noise Scattering Patterns – NSP), która  
w sposób bardzo prosty pozwala na rozpoznawanie szumów  
o rozkładach wartości chwilowych gaussowskich  
i niegaussowskich. Zaprojektowany system składa się z części 
analogowej umożliwiającej pomiar parametrów sygnału 
szumowego transoptorów oraz części cyfrowej realizującej 
przetwarzanie sygnału szumowego. System automatycznie testuje 
transoptory CNY17, przetwarza uzyskane dane, które następnie są 
prezentowane na wyświetlaczu graficznym. 

 
Słowa kluczowe: szum RTS, transoptor, metoda Wzorów Obrazów 
Szumów (WOS). 

 
1. WSTĘP 

Z uwagi na ciągłe dążenie do coraz większej 
miniaturyzacji przyrządów półprzewodnikowych, szumy 
wybuchowe RTS (Random Telegraph Signal) ponownie 
zaczęły stanowić problem przy konstruowaniu kładów, 
szczególnie tych stosowanych w telekomunikacji i innych 
układach wymagających niezawodności (np. w systemach 
alarmowych). Głównym źródłem szumów RTS są wady 
strukturalne oraz zanieczyszczenia półprzewodnika, które 
występują w procesie produkcyjnym [1]. Stwierdzono, że 
występowanie szumów RTS zależy od temperatury, zasilania 
badanych przyrządów, naprężeń mechanicznych w podłożu 
czy też działania promieniowania [2, 3, 4]. Wadliwe 
półprzewodniki mogą być łatwo wykryte za pomocą metod 
bezinwazyjnych, co pozwala na wyeliminowanie ich  
z wyprodukowanych partii oraz korektę procesu 
produkcyjnego [2]. 

Szum wybuchowy występuje wyłącznie w przyrządach 
o małej liczbie nośników, gdzie pojedynczy elektron może 
być wychwytywany lub emitowany przez pojedynczą 
aktywną pułapkę, tzw. poziom Fermiego. Elektrony muszą 
osiągnąć poziom energii konieczny by przeskoczyć do 
pasma przewodnictwa. Szumy RTS są szumami prądowymi, 

charakteryzującymi się losowym czasem trwania  
i wystąpienia oraz gwałtownymi zmianami amplitudy 
(pomiędzy dwoma, trzema lub wieloma dyskretnymi 
poziomami), co oznacza, że indywidualne wystąpienia 
szumu mogą posiadać kilka różnych amplitud [1].  

Przebieg dwupoziomowego szumu RTS przedstawiony 
został na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Dwupoziomowy szum RTS 

Podstawowymi parametrami opisującymi szum RTS są: 

gτ  – średni czas trwania impulsów w stanie górnym 

(wartość średnia z czasów sg,τ , gdzie s = 1, 2, ..., S, 

wyznaczona w przedziale T), 

dτ  – średni czas trwania impulsów w stanie dolnym 

(wartość średnia z czasów pd,τ , gdzie p = 1, 2, ..., 

P, wyznaczona w przedziale T), 
ΔX – amplituda impulsów szumu RTS, 
fw  – częstotliwość, przy której obserwuje się lokalne 

maksimum funkcji gęstości widmowej mocy 
napięcia lub prądu szumów świadczące  
o występowaniu szumów wybuchowych. 

Częstotliwość fw można oszacować na podstawie wartości 
średnich czasu trwania impulsów sygnału szumu 
wybuchowego w stanie górnym i dolnym: 

)
1

+
1

(
2
1

=
1

2
1

=
gd

w
ττπτπ

f  (1) 



32                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 46/2015 

Rozkład wartości chwilowych szumu RTS jest rozkładem 
niegaussowskim. Obecność szumu RTS świadczy o miernej 
jakości przyrządu półprzewodnikowego. 

 
2. METODA WZORÓW OBRAZÓW  

Jako metoda detekcji występowania szumów 
wybuchowych została wybrana metoda Wzorów Obrazów 
Szumów WOS (ang. Noise Scattering Pattern) [5, 6] z uwagi 
na prosty w analizie wynik oraz niski poziom 
skomplikowania obliczeń, co pozwala uniknąć stosowania 
droższych, wysoko-wydajnościowych mikrokontrolerów czy 
procesorów sygnałowych. W metodzie tej wykorzystywany 
jest zarejestrowany ciąg próbek badanego, sygnału małej 
częstotliwości zawierającego składowe szumowe. Ciąg 
próbek uzyskiwany jest poprzez konwersję za pomocą 
przetwornika analogowo-cyfrowego. Czas uzyskania wyniku 
zależny jest od liczby pobieranych próbek oraz 
częstotliwości próbkowania. Dobierana częstotliwość musi 
być jak najmniejsza, należy jednak pamiętać  
o twierdzeniu o próbkowaniu - częstotliwość próbkowania 
musi więc być przynajmniej dwukrotnie większa  
od częstotliwości próbkowanego sygnału, aby mógł on być 
odtworzony bez zniekształceń (brak zjawiska aliasingu). 
Zarejestrowany ciąg próbek oznaczamy jako {x(n)}, gdzie  
n = 1, 2, ... , N (N - liczba próbek), a następnie dzielimy go 
na dwa podzbiory {x(m)}, gdzie m = 1, 2, ..., N/2 i {x(k)}, 
gdzie k = (N/2) + 1, (N/2) + 2, ..., N. Następnie na 
odpowiednio wyskalowaną płaszczyznę XY nanoszone są 
punkty, których odcięte i rzędne są kolejnymi elementami 
zbiorów odpowiednio {x(m)} oraz {x(k)}  [5]. W przypadku 
wystąpienia szumu wybuchowego, lub jego braku, 
naniesione punkty utworzą skupiska, jedno lub więcej, 
punktów wokół pewnego punktu centralnego (wartości 
średniej) [1]: 

− jedno skupisko punktów - przyrząd generuje 
jedynie szum gaussowski (występuje w każdym 
układzie elektronicznym), 

− cztery skupiska - przyrząd generuje dwupoziomowy 
szum wybuchowy, 

− dziewięć skupisk - przyrząd generuje 
trójpoziomowy szum wybuchowy. 

3. SYSTEM IDENTYFIKACJI SZUMÓW RTS 

Proponowany system składał się z dwóch głównych 
bloków tj. toru pomiarowego oraz układu akwizycji  
i prezentacji danych. System zasilany był z dwóch 
akumulatorów żelowych 12 V połączonych szeregowo.  

3.1. Tor pomiarowy 
Schemat blokowy toru pomiarowego przedstawiono  

na rysunku 2.  

 

Rys. 2. Schemat blokowy zaprojektowanego toru pomiarowego 

Tor pomiarowy ma za zadanie przetworzyć sygnał 
pochodzący z kolektora transoptora CNY17 na sygnał 
odpowiedni dla wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego 
znajdującego się w mikrokontrolerze. Po dołączeniu 

zasilania dla toru pomiarowego, polaryzowana jest dioda 
LED transoptora CNY17. Do tego celu użyto źródło 
prądowe o wydajności 5 mA, aby prąd kolektora transoptora 
był stały, niezależny od napięcia kolektor-emiter. Dzięki 
temu, rozładowywanie akumulatora nie wpływa na wynik 
pomiaru. Szumy RTS posiadają bardzo małą amplitudę 
impulsu, wynosi ona około od 2 do 5 mV (składowa 
zmienna).  

W pierwszej kolejności sygnał z kolektora jest 
podawany na filtr górnoprzepustowy RC. W ten sposób 
eliminuje się składową stałą. Częstotliwość odcięcia filtru fc 
wynosi około 0,23 Hz. Następnym podzespołem systemu 
jest przedwzmacniacz małoszumowy, którego rolę pełni 
wzmacniacz operacyjny AD797 firmy Analog Devices. 
Wzmocnienie układu wynosi 11 V/V i zostało dobrane tak, 
by poziom szumów własnych był jak najmniejszy. Układ 
AD797 posiada dodatkowo w swojej strukturze wejścia 
umożliwiające eliminację offsetu. Następnie sygnał jest 
podawany na dwa stopnie wzmacniające. Dla 
skonstruowanego układu wzmocnienie wynosi około 2000-
3000 V/V. Po przejściu przez trzy stopnie wzmacniające 
poziom sygnału jest wystarczająco duży (oscyluje w 
przedziale 0 – 5 V), aby mógł zostać przetworzony przez 
mikrokontroler. Dodatkowo, w celu odcięcia wyższych 
częstotliwości wykorzystany został filtr dolnoprzepustowy 
drugiego rzędu w konfiguracji Sallena-Keya, którego 
częstotliwość odcięcia fc wynosi około 72 Hz. Amplituda 
impulsu szumów RTS może przyjmować również wartości 
ujemne, dlatego też należy dodać składową stałą by 
amplituda impulsu była zawsze dodatnia. W układzie 
wykorzystano sumator dodający do badanego sygnału 
składową stałą o wartości 2,5 V [7].  

3.2. Układ akwizycji i prezentacji danych 
Układ akwizycji i prezentacji danych odgrywa bardzo 

ważną rolę w projektowanym i konstruowanym przyrządzie 
do identyfikacji szumu RTS, ponieważ umożliwia on 
przetwarzanie sygnału zawierającego szum RTS, a następnie 
przedstawienie pobranych danych na wyświetlaczu 
graficznym.  

Najważniejszą częścią układu akwizycji i prezentacji 
danych jest 8-bitowy mikrokontroler ATmega2561 z rodziny 
AVR firmy Atmel. Jego zadaniem jest przetwarzanie 
sygnału z toru pomiarowego dzięki wykorzystaniu 
wbudowanego 10-bitowego przetwornika analogowo-
cyfrowego (A/C). Taka rozdzielczość wystarcza do 
otrzymania zadowalających wyników. Wejście przetwornika 
A/C zostało dodatkowo zabezpieczone przed 
przekroczeniem maksymalnego, dopuszczalnego napięcia 
wejściowego (5 V). Nie zachodzi konieczność zasilania 
układ akwizycji i prezentacji danych z akumulatora, 
wystarczy zastosować dowolny zasilacz sieciowy. Na płytce 
drukowanej układu przewidziano przetwornicę impulsową 
typu step-down o napięciu stabilizacji wynoszącym 5 V. 
Układ wyposażony jest dodatkowo w cztery diody 
elektroluminescencyjne LED oraz cztery przyciski służące 
do komunikacji między urządzeniem a użytkownikiem. 
Diody LED zostały wykorzystane by ułatwić testowanie 
projektowanego układu. Przyciski natomiast służą do 
wyboru opcji jakie oferuje napisane oprogramowanie. 
Ważnym elementem układu jest graficzny wyświetlacz 
monochromatyczny o rozdzielczości 320 x 240 pikseli. 
Posiada on wbudowany kontroler RA8835 [8]. Do jego 
obsługi wykorzystano ogólnodostępną bibliotekę napisaną  
w języku programowania C. Do regulacji kontrastu 
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wyświetlacza zastosowano potencjometr montażowy 
jednoobrotowy o wartości 10 kΩ. Dodatkowo zostało 
zaprojektowane złącze odpowiedzialne za podświetlenie 
wyświetlacza. 

Oprogramowanie opisanego układu zostało  
w całości napisane w języku C przy użyciu uniwersalnego 
środowiska programistycznego o nazwie Eclipse Indigo. 
Projekt został podzielony na kilka bloków, które zostały 
umieszczone w osobnych plikach. Po doprowadzeniu 
napięcia zasilającego mikrokontroler rozpoczyna 
wykonywanie całego programu. W opracowanym 

oprogramowaniu największą uwagę skupiono na metodzie 
WOS, która służy identyfikacji występowania szumów RTS, 
jednakże zaimplementowano także prosty oscyloskop w celu 
sprawdzania w dziedzinie czasu parametrów (np. amplitudy 
impulsu) szumów generowanych w transoptorach CNY17.  
Do pomiarów parametrów szumów RTS wybrano liczbę 
próbek N = 3500. Taka liczba próbek jest niestety 
ograniczeniem dla zastosowanego mikrokontrolera, który 
posiada tylko 8 kB pamięci SRAM. Schemat blokowy 
działania programu został przedstawiony na rysunku 3. 

 

 

Rys. 3. Schemat blokowy algorytmu programu 
 

Po uruchomieniu przyrządu następuje inicjalizacja 
wyświetlacza graficznego, portów wejścia/wyjścia 
mikrokontrolera, licznika oraz przetwornika A/C.  
Po upływie 5 sekund od ukazania się strony tytułowej 
następuje wyświetlenie menu głównego. Na tym etapie 
należy wybrać jedną z dwóch proponowanych opcji  
za pomocą przycisków dostępnych dla użytkownika, 
mianowicie: 

− przycisk nr 1 powoduje wybranie metody WOS, 
− przycisk nr 2 odpowiada za uruchomienie 

oscyloskopu. 
Wybranie drugiej opcji wymusza w kolejnym kroku 

konieczność wyboru częstotliwości próbkowania. Możliwe 
częstotliwości próbkowania wynoszą 25, 50, 100, 200, 500 
oraz 1000 Hz. Wybór częstotliwości odbywa się poprzez 
wciśnięcie: 

− przycisku nr 3 (zwiększanie), 
− przycisku nr 4 (zmniejszanie). 

Wybranie częstotliwości 25 Hz oraz 50 Hz spowoduje 
powstanie zjawiska aliasingu, ponieważ nie jest spełnione 
twierdzenie o próbkowaniu. Częstotliwości te dodano w celu 
zbadania poprawności działania układu. Im większa 
częstotliwość próbkowania, tym krótszy czas trwania 
pomiaru. Należy zaznaczyć, że przetwornik A/C 
wykorzystuje do badań 3500 próbek. W celu uzyskania 
lepszych efektów wizualnych liczba próbek mogłaby być 
dużo większa, jednakże w zaprojektowanym układzie nie 
zastosowano dodatkowej pamięci zewnętrznej. 
Mikrokontroler posiada 8 kB pamięci danych, co pozwala 
uzyskać 3500 próbek (każda próbka zajmuje 2 bajty) [7]. 
Uzyskane wyniki pomiarowe przedstawione zostały  
na rysunku 4 oraz rysunku 5. 

 

Rys. 4. Obraz WOS - wykryty szum RTS dwupoziomowy 

 

Rys. 5. Obraz WOS - wykryty szum RTS trójpoziomowy 

 

4. WNIOSKI KO ŃCOWE 

Do badań wybrano 60 transoptorów należących do 
różnych klas współczynnika CTR (współczynnik 
zwielokrotnienia prądy [%]): drugiej, trzeciej oraz czwartej 
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[9]. Pomiar parametrów szumów przeprowadzono dla 
różnych częstotliwości próbkowania fp w celu sprawdzenia 
dokładności zaprojektowanego przyrządu oraz 
oprogramowania. Ponadto, uzyskane wyniki pomiarowe 
były porównywane z wynikami otrzymanymi za pomocą 
specjalistycznej karty pomiarowej DAQ oraz oscyloskopu 
cyfrowego. Wykonane pomiary potwierdziły generowanie 
szumów RTS dwu- oraz trójpoziomowych przez około 30% 
przebadanych transoptorów. Większość badanych 
elementów generowała jedynie szum gaussowski o różnych 
wartościach amplitudy impulsu. 

Zaprojektowany układ spełnia założenia projektowe,  
a prezentowane na wyświetlaczu wyniki są zadowalające. 
Wybrany mikrokontroler posiada niestety zbyt mało pamięci 
danych, w której przechowywane są próbki. Problem ten  
w przyszłości można rozwiązać poprzez wykorzystanie 
innego mikrokontrolera o większych zasobach pamięci czy 
też dodanie do układu zewnętrznej pamięci np. EEPROM. 
Do zalet zaprojektowanego urządzenia można zaliczyć 
przede wszystkim prostotę, mobilność oraz niską cenę.  

Konstrukcja systemu oraz wszystkie pomiary zostały 
wykonane w ramach pracy magisterskiej [10]. 
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SYSTEM FOR IDENTIFICATION OF RTS NOISE IN CNY17 OPT OCOUPLER DEVICES 

In the paper the universal system for identification of Random Telegraph Signal (RTS) noise as a non-Gaussian 
component of the inherent noise signal in CNY17 optocoupler devices is presented. To identification of RTS noise the Noise 
Scattering Patterns (NSP) method was chosen. The method allows to identify the Gaussian and non-Gaussian distributions  
of noise temporary values in a very simple way. Impulses are characterized by constant amplitude and random occurrence  
of impulses. The system consists of two main parts: the measurement circuit and a data acquisition circuit. The system 
automatically tests optocouplers and the results are presented on graphic display of the device.  

Keywords: RTS noise, optocoupler device, Noise Scattering Pattern (NSP) method. 
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Summary: This article discusses the problem how to turn a 
professional into a creator as well as what methods, techniques, 
trainings, concepts, the kind of training organization should be used 
to go from professional training to obtain Master and craftsmanship 
right outside universities. In ancient European art schools, 
specialists were educated both in mastery and creativity in all 
forms. Nowadays we get specialist with knowledge, but our 
economy requires a creator, creativity and masters. The ability to 
create should be the basis of ability to work, otherwise in a constant 
exchange of goods the student is not able to keep his job or 
business. The skill of creativity is the basic skill of a modern job. 
Masters in modern and future economy should be geniuses rather 
than standard workers. 

 
Keywords: master, craftsmanship, Creative Society, сcreative, 
beauty, mastery, skills. 

 
1. CREATIVE ECONOMY REQUIRES A MASTER AS 
A WORKER 
 

Creativity has become an integral requirement of 
modern life. So that means we all need to put the question, 
whether is it possible training or development of creativity in 
universities (schools, pre-schools)? Is it possible to 
education the Master? This article presents the philosophical 
concepts that allow us to conclude that this is possible and to 
identify way to some solutions.1 

This article is based on two large monographs [1, 3]. 
Monographs result multidisciplinary philosophical studies, 
collected many examples of autobiographies, research, 
interviews, provide material and data on which the 
conclusions or developed concept. Detailed manner with the 
involvement of all material science and the latest scientific 
evidence studied the concept of Beauty, Insight, Creativity, 
Thinking, and other. Later we rely on our own research and 
the definition of the terms presented in the "Theory of the 
creative process" [1], and many other works [1–3]. But, 
unfortunately, a small article format allows us to give only 
the conclusions, but not evidence and justification, 
sometimes takes hundreds of pages, and those only in a 
simplified form. This article is a philosophical and scientific 
concept and forecast, and the requirements to philosophical 
concepts, scientific concepts, forecasts, other than to the 
experimental data, theories and hypotheses. Many of the 

                                                 
1 Artykuł na podstawie referatu wygłoszonego na II Konferencji  
   e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, Gdańsk 30 kwietnia 2015 

concepts had to give an overview and a very simplistic, and 
represented only part of the concepts. Therefore, in most 
cases, we provide links to work, where it is proved or 
considered. Forecasts have yet to materialize and may not 
materialize or may not be achieved, the successful concept 
will develop, many philosophical concepts lay at the base of 
completely new directions, practices, experiments, even state 
policies, etc. 

About some terms and terminology: 
Beauty, according in our research “feeling of beauty” 

of scientist, engineer and other mental worker, philosopher, 
creator, an ordinary man in monograph "Theory of the 
Creative Process" [1], we cannot use only in usual sense, but 
as an instant “evolutionary assessment” of phenomena in 
feeling. Studies show that any evolutionary in every area 
(external, sensory, visual, mental, scientific – ∞) we can 
appreciate (evaluate, rate, estimate, measure) as beauty [1]. 
Insight, it means holistic though with details [1]. 

Creativity – not only in art: all kinds of Evolution in 
even somewhat related to progress, excellence, development 
in the infinity of forms and types, including mental work. 

When analyzing modern economy we can identify 
certain traits that involve changing the type of economy in 
the near or distant future. It corresponds with the emergence 
of digital goods, whose value is determined only by how 
creative they are, the transfer of production of goods to the 
consumer, i.e. the separation of the creative component in 
digital form from the product itself, and defining the 
exchange value of the product by its creativity. Creative 
Economy becomes a part of Creative Society and requires 
Masters and Creative Education [9]. 

Master rather than specialist – is the one who can meet 
the requirements of modern economy. Under the conditions 
of extra strong competition, only Master is able to create any 
value of goods. Creativity is the highest development of 
economy and its culmination. In an increasing number of 
specialties and industries, creativity has become a mandatory 
part of work, and this trend is developing. Due to the 
explosive growth of automation and computerization, the 
role of a simple duplicate and mechanical labor will decline. 
Soon, probably, all the work will require a creative 
component [9]. 

Moreover, it should be understood that working with 
creativity in mind demands more effort than previously. The 
writer still has to write his book, where each sentence and 
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idea is individual and original, the programmer must write a 
program or code, the constructor and his team must create, 
develop and test an airplane and its parts a thousand times, 
etc. The creative component in labor does not preclude the 
labor itself, which can range from 1 to 99%. If once 
creativity seemed one-time and rare, for some time now it 
has become a permanent part of work or labor, the highest 
stage of labor. 

Economy puts creativity on flow. Only Masters are 
able to be continuously creative, like Mozart, who created 
more than 600 works. 

Labor will move to the area of endless forms of 
creativity [9]. Creativity in programming is also creativity, 
creativity in advertising is creativity as well, and creativity in 
the endless series and changes of newly developed skills, 
professions, specializations, fields of expertise is creativity, 
too. 

Even mechanical and simple work is becoming more 
and more non-standard, and requires not only simple 
redoing, but needs the application of mastership. Creativity 
has become the demand of any profession. 

Therefore, what we need is Master and Creator. 
However, the notion of Master includes an entire multi-level 
system of thousands of micro-skills and skills, habits, 
qualities, etc. 

A system of higher education should produce more 
than only specialists; the result should be Master-Creator, a 
man capable of unceasing continuous creativity with high 
quality and perfection, which people demand. 

 
2. HOW DO EDUCATE MASTERS? 

 
Due to the fact that creativity becomes an integral part 

of work and many types of work require constant creativity, 
even at a low level, the question arises - is it possible to 
teach creativity? 

In recent decades, scientists have learned a lot about the 
mind, the structure of the brain, the psychic and mental 
features in education and training skills, and some 
enthusiasts have built up and gathered enough experience [4] 
to understand that creativity training is possible [1–3]. 

Economy simply put many people in a position where 
they had to learn toward constantly create, as did the Master. 

 
2.1. Fluctuations in the number of Masters and geniuses  
       in the population over time 

The study of history shows that there were periods 
when the number of geniuses and Masters reached an 
incredible concentration. In addition, when the density of the 
population became thousands of times greater, then their 
numbers decreased. The difference paradoxically can be up 
to a thousand times. The relationship between the number of 
geniuses and Masters and the percentage of the population 
has not been found. Moreover, fluctuations of geniuses 
within one nation, that is, in a population with a similar 
genome and even in direct descendants, can be great. This 
suggests that the appearance of genius and master, the genius 
and creativity, may depend on ideology, belief, culture, 
education, lifestyle, etc., and cannot be too complicated. 

Ancient Greece experienced an incredible 
concentration of well-known geniuses and Masters. But 
Ancient Athens, as we know from excavations, were placed 
on a square less than three by three kilometers, which, by 
modern standards cannot even be called a town or a large 
village. And its population fluctuated, according to different 

sources, from ten thousand to three hundred thousand 
inhabitants. Plutarch mentioned somewhere that the number 
of citizens was 14240 people [11], and Themistocles kept in 
mind and remembered the names of all the citizens of 
Athens. It is unlikely that the entire population of ancient 
Greece significantly exceeded half a million. This is a paltry 
number of people by modern standards, but it gave rise to an 
unprecedented explosion of Masters, so one believes that the 
number of art works in Athens could exceed the number of 
its other inhabitants. For example, according to Pliny the 
Elder, Lysippos created  more than 1,500 works [Naturalis 
Historia, Book 34, XVII.37, see in 10], Praxiteles – about 
600, Phidias – 800, and there were nearly ten artists of 
similar fertility per decade. Some people believe that even 
Socrates was able to carve a couple of sculptures. However, 
other researchers argue that among free citizens there was 
virtually no one who would only admire art; they were all 
engaged in some kind of art (science and philosophy). It was 
due to the Cult of Beauty [1]. 

The Cult of Beauty includes the worship of Arts 
(philosophy of science), and even the very participation in 
the arts (rhetoric, poetry, sculpture, painting, acting and so 
on). 

A similar Cult of Beauty was seen in the Renaissance 
time, especially in Italy, the Republic of Venice and 
Florence (the Florentine Republic). 

It is interesting that patrons, customers and charterers 
of the arts, like in ancient Greece, were the aristocracy, the 
rich, the church (temples) and the common people, and art 
was ubiquitous in homes and on the streets. 

Religion was not only unopposed to art and Masters, 
but, on the contrary, it was its famous customer. 

 The arts engaged many circles of the society: a) the 
Government and the aristocracy as the secular authority, b) 
the church (in the temples of ancient Greece) as the spiritual 
authority, c) the rich as the creators of the authoritative 
weight of demand, d) the masses. In this way, the ideological 
basis (the church or temples) was combined with the public 
inquiry, secular request, demand and massive request. 
Obviously, we can see the presence of sacred power, society, 
fashion and massive requests. 

During the Renaissance time in Italy ancient Greek 
influences were common, and in some of the points that 
revival was even of "republican" structure. 

Interestingly, in Italy during an opera renaissance,   
almost everybody was able to sing practically almost 
everything, and one could hear a man singing a fragment of 
an opera in the street. 

The Cult of Beauty bloomed again in Vienna, which 
became a "music capital". 

The Cult of Beauty and Arts and even the cult of 
ancient Greece were manifested in some way at different 
times in Holland, France or England. 

In Protestant Germany and partly in England it was not 
so much the cult of beauty as the cult of philosophy and 
science, when masses rushed to attain knowledge and 
education and rarely did it for money. The world-famous 
German philosophers were abundant in that short period. We 
again see a high concentration, which is very difficult to 
combine with the genetic model that assumed a certain 
percentage of geniuses within a population. 

If we see a statistically significant fluctuation, then 
these conditions of increase geniuses can be created. 
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2.2. Crises of Culture and Cultural takeoffs – cyclic  
       pattern of growth of culture 

Moreover, the same population may be, in a short span 
of time, experience an "attack of genius - an explosion of 
geniuses and Masters, and a "turbidity crisis" - explosions of 
militancy and cultural savagery; for example, the great 
philosophical and scientific Germany became a "great 
Reich" for a period of 15 years. This may indicate that the 
same mechanisms of hysteria and the increasing influence of 
the masses can serve both as a mechanism of cultural and 
scientific explosion or "cultural crisis". Moreover, the 
Russian overturn showed that these two processes could 
even occur at the same time: a huge number of Russian 
geniuses blossomed between and during the two revolutions, 
although at the same time an outburst of cultural savagery 
almost buried them. That means that "an explosion of 
culture" and "a crisis of culture" can follow one another in 
one nation within a short span of time. 

An unprecedented cult of beauty and even the cult of 
ancient Greece flourished during the Russian Silver Age. 
The aristocracy liberated by Peter III (Manifesto 1762) [12] 
and Catherine II (Charter for the Rights, Freedoms, and 
Privileges of the Noble Gentry of 1785) [12] from 
mandatory service got some free time. Russia received a 
small stratum of people, according to the number of 
hereditary nobles, at first sight comparable to the free 
population of Ancient Greece and Italy. Gradually, in this 
environment grew the Cult of Art and the Cult of Beauty that 
in the environment of aristocracy denoted customary making 
art. Throughout their youth, they played music, composed 
poems and wrote books, pursued philosophy and science. 
Later children coming from other estates joined them. This 
exchange had education as its purpose. As a result, in the 
period 1785–1917 (until 1960 th, when the last nobles and 
their children died) Russian culture cherished an 
unprecedented outburst of geniuses and masters. The Silver 
Age (Russian Renaissance) was comparable to the eras of 
ancient Greece or Italian Renaissance. At that time, hundreds 
of representatives of different ethnic groups were born and 
lived, who later became world renowned geniuses in various 
fields such as Rachmaninoff, Scriabin, Tchaikovsky, 
Gretchaninov, Leo Tolstoy, Dostoevsky, Chekhov, Bunin, 
Sholokhov, Roerich, Vrubel, Levitan, Shishkin, Tropinin, 
Serebryakova, Malevich, Chagall, Pasternak, Nabokov, 
Akhmatova, Lermontov, Pushkin, Block, Fet, Mandelstam, 
Blavatsky, Berdyaev, and many hundreds of others. 

It is worth noting that the cultural explosion of a 
narrow stratum of aristocracy and educated commoners 
ended with a social revolution of masses with terrible 
paroxysms of lack of culture and wildness, which was 
replaced by new growth during periods of calm and crisis 
again. 

 The culture of a nation and a country in general 
appeared incapable of holding the nation free from lack of 
culture during transition periods. In addition, the second 
small cultural advancement of masses went along with the 
1937 hysterical repressions by Stalin. That allows one to 
assume that there is a simple and available mechanism 
behind grass-roots movements. 

The idea of cultural crises, that is, cyclic rises and 
recessions of culture, "crises of culture", is not new and 
reminds one of the concept of economic crises when rise 
causes recession. Production boom is followed by a crisis of 
overproduction. The full boom of culture, cultural expansion 
and superiority can lead to ideas of political expansion. In 

simple words, "they" share our great culture and admire it, 
but "our power" and "our government" have not become 
theirs yet. Christianity, Islam, communist ideas – they all 
turn to aggressive campaigns and Crusades after a period of 
proselytism. Even European culture in its full bloom 
coincided with colonization of Africa, America and Asia. 
However, attempts of expansion of all types (economic, 
political, and territorial), except for the cultural one, often 
meet cruel resistance and promote formation of new national 
states. Losing and being humiliated, the state with great 
culture can fall into "crisis of culture" and even run wild, 
like the fascist, Nazi, Hitlerian state. Thus, transition from 
cultural to extra-cultural (political, etc.) expansion can serve 
as a mechanism of cultural degradation, decline of culture 
and "cultural crisis". 

Fascism seen as a crisis of a great culture can arise as a 
reaction of a great state and great culture to humiliation and 
defeat. 

"Cultural crisis", after unprecedented take-off of 
culture, can also be caused by the fact that a given culture 
and art are no longer possessed by the masses; they become 
divorced from the masses, become so subtle and refined, that 
masses do no longer understand them. At the level of 
excessive refinement and complexity, art becomes an elite 
thing and masses completely disappear from it. When 
masses have fallen away from high culture, they are instantly 
lost to it. This is the crisis of overproduction: when nobody 
buys goods anyone understands culture. Culture is like 
Camus’ Sisyphean labor; it is pushing a stone uphill 
repeatedly, which turns out to be futile if it becomes very 
elitist and not rooted in masses. If a culture is separated from 
masses, the society can experience a fall of mass culture, but 
not take-off. All or at least the majority in a society should 
lift culture. The very development of culture and skill to 
incredible heights and up to transcendental sizes can cause a 
crisis of culture. In other words, as soon as classical music 
becomes daunting, confusing, and intelligible to 
connoisseurs or experts only, young people begin to listen to 
"rap", "rock" and "pop" rather than classical music. As soon 
as dances become super art, and the best young people 
cannot dance it any more, they start dancing "hip-hop", 
"house", "reggae", "break", etc. and not classical ballet. As 
soon as "culture without exception", "one and all culture" (as 
it was in Ancient Greece) loses its mass character, there is a 
failure of culture and its degradation. 

To accept culture, we should be able to do it yourself, 
create it yourself. Perhaps also, something that we perceive 
as degradation and extinction of culture is the beginning of a 
new one, which starts with the ascension of new masses and 
social layers, which were not previously participating or 
involved in cultural life. 

What we can distinguish as signs of cultural prosperity 
are: 
� Such called the Cult of Beauty. 
� Mass character of art, sometimes almost universal 

participation in it, is similar to that of ancient Greece. 
We mean, in philosophy, rhetoric, poetry, sculpture and 
in other arts. Even in the dark Tsarist Russia practically 
all the members of aristocracy were involved in the 
Muses to a lesser or greater degree: played music, 
wrote poetry or other works, philosophized, drew 
pictures, etc. To do otherwise was uncivilly and 
unfashionable. Very often cultural boom takes place in 
small closed societies like that in the republic of 
Venice, Florence, Holland, small kingdoms of 
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Germany, Vatican, etc. However, as soon as the era of 
universal involvement of masses into artistic 
occupations and creativity fades away, than the brilliant 
era of the Renaissance was replaced by an epoch of 
stagnation or "crisis". 

� The Cult of Master, Master’s Cult, Cult of Mastership, 
Cult of Excellence Skills, supports the Cult of Beauty. 
Cult, is reaching up to the worship of the Masters, 
geniuses and Creators. 

� Study of the Masters reveals that most geniuses arose at 
a school of another genius, and they often were direct 
pupils of the genius. The supervision over geniuses and 
Masters gives them an opportunity to adopt certain 
habits and skills. To give an example, Nikolay Roerich 
was Arkhip Kuindzhi's pupil. 

� Competition among geniuses and Masters leads to high 
levels of their potential; it is good for them to compete. 
Research shows that geniuses often come into the 
world in pairs or groups. Akhmatova, Tsvetayeva, 
Mandelstam, Pasternak, Gumilev and other poets were 
not only intimately familiar with one another. They 
even performed in the same café. Raphael, 
Michelangelo, Leonardo da Vinci competed with one 
another not only in art but also for orders; Haydn and 
Mozart worked at one time and Beethoven studied with 
both of them; Hegel, Schopenhauer, Fichte and 
Schelling worked at the same time and their work and 
lives intercepted with the life of Kant; Vincent van 
Gogh, Claude Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, 
Camille Pissarro, Edgar Degas, Paul Gauguin and 
others worked at the same time and the list could go on 
forever. Recognized geniuses remain only in those 
areas where there is competition: virtuosos such as 
Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropovich, Yehudi 
Menuhin, opera singers – Placido Domingo, Luciano 
Pavarotti, etc are good examples of this fact. It seems 
that only in competition most Masters reach traits of 
genius; when one talent competes with other both can 
race in mastery and end up as geniuses who are top of 
the world. It is difficult to find one’s path from scratch, 
but trying to become better than another genius does, it 
is possible to outclass him and become a genius in turn. 

� The Cult of Arts, especially in the form developed 
locally, which could be called "renaissance" of local 
culture (music in Vienna and Italy, philosophy in 
Germany, etc.). Later even the Cult of Culture (during 
Shevchenko's era in Ukraine there was, as argued in 
memoirs, literally a cult of Ukrainian culture among 
Ukrainian intellectuals; in Russia during the era when 
Russian culture was forming there was V. Stasov with 
the "Russian circle", which was professing Russian 
lore, folklore, traditions, language at the time of pro-
European orientation of culture. It was seemingly an 
insignificant circle of intellectuals in both cases, but 
they helped the formation of the original cultures at 
approximately the same time. 

� Phenomenon of sacredness or involvement in local 
religion both in ancient Greece the design, construction 
and decoration of temples was a highly artistic activity; 
and in the Renaissance Italy art was involved in 
creation of churches, icons and other religious images, 
and therefore a significant part of the story was 
religious and sacred. 

� Sometimes a resource of free time becomes an 
important factor in the development of art and science; 

even with the presence of professional education, the 
development of society in the creative direction may be 
blocked or impeded if there is no leisure time available 
for the development of creativity. 

� Participation of the authority, i.e. patrons of art in the 
heyday was a great support for artists and their artistic 
activities, e.g. the Medici, the Pope in Rome and in 
Vienna – the royal family, the kings played the same 
role. Men of Art and Science, when surrounded by 
patrons’ care, reached peaks of their development. 
During the golden era in Ancient Greece men like 
Socrates, Phidias, Anaxagoras, Protagoras, Herodotus 
and others were friends of Pericles; Anaxagoras was 
also his teacher. 

� Among the rich and the wealthy, there has always been 
a great demand for art; it was present in their homes not 
only in the form of their own involvement but also in 
numerous objects of artistic value that they gathered: 
sculptures, paintings etc. Therefore, great Masters did 
not need to starve; the patrons commanded many pieces 
of art.  

� The demand from the masses; members of the public 
were not only creators of art but also its judges and 
critics. Moreover, they sometimes paid for the pieces of 
art. That assumes, unfortunately, quite high level of 
prosperity of masses. It also means that numerous 
products of creativity were viewed to be sacred, so, for 
example, during the era of icon-painting boom one 
could find an icon in every house; otherwise, they 
would have been burnt. 
Not always, of course, all requirements were fulfilled at 

the same time. Poetry is a good example; its ‘production’ 
and distribution did not require virtually any financial 
investments; it was transmitted orally and existed in people’s 
memory only; to receive it was also free of charge. The 
approval of any state or Church authority was not necessary; 
hence the paradoxical development of rhymed bardic poetry 
in the USSR. 

These conditions developed in detail in work [1, 3] and 
other can be created. 

 
2.3. Master creates in the mind 

Paradoxically, only few people realize that the Master 
first creates his masterpiece in mind (brain, nous). Numerous 
studies of creators and Masters have proved that the Master 
first creates and nurtures his works in his mind. Modigliani 
said, "I write in my mind over three paintings a day, but why 
spoil the canvas, that no one will buy" [cit. in 1]. Taras 
Shevchenko wrote: "Paintings in the minutest detail are 
ready (of course in the imagination), and give me the poorest 
means now, I would stiff over the work ..." [cit. in 1]. Hints 
about the fact that the first of all you need to create a picture 
in your mind, can be found in the heritage of almost all well-
known artists – from Raphael and Leonardo da Vinci to 
Reynolds and Vrubel, Rodin and Michelangelo, etc. 

Moreover, the majority of brilliant composers, such as 
Mozart and Beethoven [1, 3] first created their symphonies 
in their minds. Mozart, according to his wife, never came 
close to the clavier or paper while composing. Mozart wrote: 
"All this fires my soul, and provided I am not disturbed, my 
subject enlarges itself, becomes methodized and defined, 
and the whole, though it be long, stands almost finished and 
complete in my mind, so that I can survey it, like a fine 
picture or a beautiful statue, at a glance. No parts are 
sounded successively in my imagination, but I hear them, as 
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it were, all at once. What a delight this is, I cannot tell! All 
this inventing, this producing, takes place in a pleasing, 
lively dream. Still the actual hearing of the whole ensemble 
is after all the best what has thus been produced. I do not 
easily forget, and this perhaps is the best gift I have my 
Divine Maker to thank for... When I proceed to write down 
my ideas, I take out of the bag of my memory, if I may use 
that phrase, what has previously been collected into it, in the 
way I have mentioned..." [cit. in 13]. We have not found any 
area of creativity where geniuses would not pass a stage of 
"an image in mind". In work [1] we have collected an 
impressive evidence of how works of art are created in 
artists’ minds first. Greatest virtuosos admit that before 
playing in public, they have to create the sound in their own 
minds. Famous actors claim that they first create the roles in 
their own minds and only then learn to play them; brilliant 
opera singers describe how they try to achieve the necessary 
sounds and understand emotions at first in their minds. In 
addition, brilliant designers like Nikola Tesla described how 
he first designed his new creation in his own mind and brain 
[14]. 

Even ingenious writers, who operate with words, but 
not with images or pictures, admitted that they also needed 
firstly to create a certain image in mind. The ingenious 
fantast I. Efremov wrote: "But before on paper will be 
falling the first words, the first lines will be lay down, I have 
to imagine visually to the smallest details that picture, that 
scene which I am going to describe. Before my eyes it 
should "come to life" imaginary film. Only when on this 
movie I will see as if I see that personally, all episodes of 
future book in a certain sequence – frame by frame, – I can 
imprint them on paper..." [cit. in 2]. 

Even brilliant dancers and ballerinas, such as, e.g. the 
legendary "goddess of ballet" Ulanova, described how she 
initially searched and created an image in her mind. Even 
some legendary guitar rock virtuosos claimed that a 
representation in mind not only of the sounding but also the 
part of hand and fingers helped them with obtaining a 
smooth and speedy performance of the work. Such brilliant 
physicists as Albert Einstein or Lev Landau carried out all 
their work in mind. Landau claimed that he generally did not 
write down his work [cit. in 1]. Moreover, the deceased 
young artist Nadya Rusheva said about her method of 
creativity: "I see how contours of a future drawing appear on 
paper – I need only to lead round them a felt-tip pen" [cit. in 
2]. 

Quite unexpectedly, even some outstanding athletes 
claim that they go through such a phase in their work. The 
brain of an athlete processes the given information and 
produces an outcome and only then, he performs and 
embodies the image. That is by far the most difficult 
intellectual skill, which can be achieved through long 
training. The athlete receives his most difficult result by 
processing of much information with hundreds of details, 
and only then embodies it using his physical skills and 
abilities. Thus, an intellectual image of a future action can be 
found even in the sphere of physical achievements, which 
are always preceded by the working of intellectual and 
mental skills. 

It appears that in sport and in sportsmen, too, there are 
mental skills, which can sometimes perform instantly and 
imperceptibly for the master’s extremely difficult and 
complex calculations. However, it is easier to develop and to 
make it, if you know what it is, where and how. 

Detection of an image stage of formation in the mind in 
very diverse areas, actually made training in Craftsmanship-
Mastery and the Master available and attainable for millions. 
Because everyone understands that an intellectual skill can 
be developed, it is possible to build it up gradually and it is 
possible to create a piece of art eventually. Moreover, to 
draw and incubate, for example, a picture in one’s mind is 
far greater ease than on canvas. With an hour’s work on 
one’s mind and imagination, it is possible to change and 
improve a picture one thousand times, achieving Perfection 
and Beauty. Leonardo da Vinci's thought, thinking, 
meditation, reflection, contemplation on Mona Lisa in the 
mind for the period of about three years [17], enabled him to 
draw it in a hour or day. 

Everyone understands that if you are able to play music 
in your mind, if you can think of musical sounds, then 
changing it thousands of times per day you can reach beauty 
even by accident. Obviously, in this case, creativity will be 
more accessible to everyone – the main thing is to learn how 
to play music in one’s mind. 

From the unclear ingenious work, which is written 
down unclearly under unclear laws, we pass musical 
creativity into Thought. In addition, to think, reflect, ponder, 
and contemplate is an activity available to everything, 
everyone, regardless of abilities. However, we must learn to 
think in images, shapes or colors, sounds or music, 
movements or blows, but not only in words. Moreover – 
abilities to imagine things and to think may be developed.  

There is no reason why you could not create an 
ingenious image in one million attempts in mind with 
absolute ease and absolute freedom to change things. Of 
course, if you are skillful, competent and able to do it. 

There is such a thing as a mental skill – repetition of 
any action in the mind leads to gradual acquisition of the 
skill and it eventually becomes our internal ability. 
Therefore, solving examples of multiplication tables in the 
mind a thousand times, we will soon be doing it without 
thinking. If we run the examples in mind hundreds of 
thousands of times, it will become our skill, and we will just 
see or realize the answer with one glance at an example. In 
other words, there are mental skills that are gradually 
developed. In addition, they facilitated our thinking. Like 
Mozart and Beethoven, who kept an entire symphony in 
their minds, we hold a thought or an image. 

Translation and training creativity primarily in the area 
of mental creativity, in thought, in thinking with pictures, 
images, thinking with forms, sculptures, sounds, opens up 
the possibility of learning the Mastery and craftsmanship of 
a genius for everyone. 

It is the very loss of a link of mental creativity, which 
makes the process of creativity something incomprehensible 
and mystical, it is because there is unclear from where it 
undertakes on a scene or on a canvas during drawing. 
Whereas dissecting of creativity into two stages – mental 
and an embodiment by skill – makes creativity easy, clear 
and available to everyone. Everyone knows that Giaconda by 
Leonardo da Vinci may be copied even by a pupil of art 
school within some hours. In general, it is possible to teach 
anyone to copy views from cards or pictures through 
developing their consecutive primitive skills. In addition, 
how does then transfer of a ready accurate image from the 
mind to paper differ from copying? Some artists even like to 
superimpose their mental picture on paper and then simply 
shade, outline and paint over the image on paper.  
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A person’s capability to clear draw the same lines, 
curves and other lines without templates, all forms and 
figures, and clarity, accuracy, precision, exactitude of the 
hand as a whole may be exercised and attained by teaching 
children in a variety of methods, most of which do not 
require students to be geniuses. On the contrary, children 
acquire professional skills more easily and faster than adults 
do. Their brains are apt to focus on one task and even if it is 
extremely difficult, they are able to produce better results 
than adults are. But a child must know what to do and start 
with a simple exercise – he or she must understand what to 
do, how to do it, and cannot be put off by any problem that 
makes his/her task difficult to do or understand. They have 
to achieve mental skills, body skills, dexterity, knack, 
proficiency, craft, trick, adroitness, craftsmanship, mastery, 
workmanship, mastership, excellence. They have to become 
not only Masters of knowledge but also Masters of thinking. 
It is a very well-known fact that children can reach 
incredible levels of mastery with skateboards, rollers, cars, 
bikes, horizontal bar, skis and even horses such that is 
impossible to imagine. 

The main problem is that they are used to thinking in 
words rather than in art forms – thinking in pictures, thinking 
in shapes, and thinking in sounds – that is what should be 
taught. Mastery of thinking pushes mastery of arts and at last 
mastery of knowledge. Once they reach the stage when they 
are able to think spontaneously in art forms, images or 
sounds, their creative skills cannot be stopped. To free one’s 
mind from the habit of thinking in the traditional way is not 
an easy task, but when their mind-form is no longer a 
problem, there is time to think about the perfect form. 

In our view, absolutely everybody has this ability to 
superimpose an image on the object. It is like the work of a 
hypnotist who orders a patient to see something, for 
example, to imagine that the man is in an art gallery, and he 
starts describing the paintings – for a fraction of a second the 
man’s brain imposes images on a wall. He can paint pictures 
with color and pencil like a child in a coloring auditorium. 

Strangely enough, one of the most phenomenal 
breakthroughs in teaching Mastery was the realization that 
Mastery lies primarily in the mind. 

It was enough to break "teaching creativity" into 
several stages, including the mental and the embodiment, 
and teach them separately, to make it more simple and quite 
comprehensible processes. 

 
2.4. Types of thinking and the multiplicity of the brain 

We have attempted to describe various kinds of 
thinking, investigated in the past century by various authors 
or mentioned in the memoirs and writings of private persons 
[see 1]. 

In a simplified form, an outline of the types of thinking 
is as follows: 
1. Delta-level of holistic thinking and holistic states 

(thinking by integrities, holistic thought). 
It is level of integrity of inspirations, wholeness of 
insights, and an entire flash of inspiration. Such as 
those which were described by Mozart and Beethoven, 
when they realized the whole symphony as a whole. It 
was all in their minds; the level of "aha factor", "aha 
reaction" [5]. Such called flash complex thought with 
many details [6]; the level at which the brilliant chess 
player operates the whole chessboard and understands 
or recognizes the board and the position of the pawns at 
a glance. This is the result of his experience; the level 

of unity which is similar to hypermnesia [1], i.e., when 
a person sees all the events of his life at once, 
remember all his life in one second [15], remember all 
the time simultaneously, isochronously. It is the level 
of autistic perception when an autistic person perceives 
a set of objects, many of detail, all puzzles at the same 
time [1]. It is the level of religious ecstasy or an 
illuminative way, when the entire world is perceived as 
a whole, wholeness, integrity, all the world in one’s 
mind. The All, also called The Great One, The 
Supreme Mind, The Absolute, Absolute Spirit, absolute 
idea, Infinity, Absolute Reason, Wisdom, absolute 
consciousness and absolute being, universe in nous 
simultaneous [16] –– the mind perceives the model 
universe; the level of yogic "samadhi" (skt. – integrity) 
[16]. It is the level of integrity and holistic states, which 
have been described, so finely by S. Grof [15] and 
many other authors. This is the level of mental skill, 
when all that has been learned is realized at once; the 
level of all kinds of Love, that holistic feeling, the level 
of instant memories of large volumes of material at the 
same time, the man with absolute memory, etc. [1]. 
This level of insight [4] and inspiration where our 
thinking uses integrity-wholeness and is trying to 
comprehend all at once, cover entirety, envelop the 
whole, embrace the unit; when it is all aware of 
everything at once, at the same time. We have called it 
‘delta-level’ because these states are often accompanied 
by the domination or over activation of delta waves [1]. 

2. Theta-level thinking by feelings. Brilliant actors, 
directors, writers, composers, performers, musicians 
mention that they think by feelings and with 
feelings [29]. Just in the way that others think in words. 
By dint of feelings, they are able to create pictures, 
textures, combinations, can manipulate them, change 
them, add, draw, improve, etc. That is, people do not 
just experience some feelings, but they think by them, 
use them as a tool in their mind. They are used as a 
means for a certain target achievement. As well, render 
a complete holistic complex picture of feelings, 
subordinated to a plan, etc [1]. A. Wise found solution 
even to intellectual and mathematical problems on this 
theta-level [5].  

3. Alpha-level of thinking by images or sensory 
perception. Thinking in pictures, sound, music, form, 
smell, taste, contact sensation. What comes to us from 
the senses to the brain, is what wherewith we can think, 
reflect, ponder, contemplate, speculate, believe, reckon, 
suppose, suspect, mean, invent, construct, compose, 
remember, create. It is the level of thinking in images 
[1]. Thought uses images and colors to create paintings. 
It is thinking in images and colors, typical for artists, 
conscious work of thought on an image, using no words 
but paints, colors, images, image deformation and so 
on [28]. Such thinking is repeatedly described, artists 
think in paintings and landscapes, photographers in 
photos, military men think with circuitry, map, weapon, 
army, forces and mapping, projection, representation, 
displaying; designers in drawings, charts, traces, 
layouts, draft, figure, plan, image, imagery. What is 
more, at this level, one can think in sounds and musical 
sounds, like composers or actors do. On the other hand, 
in shapes and spatial relationships, like sculptors and 
architects; in smells, like perfumers; in tastes, like some 
cooks; in body shape, like a dancer, choreographer, 
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master of martial Arts or gymnast; and even in tactile 
sensations, like the blind from birth. Any sensory 
feelings, trapped in the brain, can be used for thinking 
and creativity. This can be not just a simple sensation, 
but its treatment and processing, not only clear sounds, 
but musical sounds or notes, not only simple images, 
but also three-dimensional forms, which are processed 
by the brain, etc. There may be as much as over sixty 
forms of thinking at this level and even more 
combinations. Some psychologists have described 
solutions of mathematical tasks in image, in colors [5] 
and even in the form of space [1] achieved by counters 
or famous mathematicians. They have also described 
several autistic people who think only in images [7]. 
They cannot think in words at all – they must translate 
words to pictures to be able to understand them. There 
are well-known scientists who think in their scientific 
work and scientific thinking, with image and form, 
without resorting to words [1]. We call this sensory 
level Alpha-level due to the frequently observed 
dominance of alpha brain waves in the 
electroencephalogram with figurative thinking [5]. It is 
interesting that the mindset of Albert Einstein, who 
thought in pictures, in form, in senses, in feelings, has 
seen a dramatic activation of alpha rhythms in thinking. 
Hadamard used to think in spatial forms [1, 3]. They 
both argued that words completely disappear when they 
start thinking. They translated result into words, logical 
and scientific forms [1]. 

4. Beta-level verbal reasoning or sequential thinking. The 
level of thinking in words is common to millions of 
ordinary people. This process allows one to focus on a 
single element only [5, 1]; we can utter not more than 
one word at a time, while an image may contain 
hundreds of parts that we can concentrate upon. The 
image may include a variety of elements, space may 
include even more, and a feeling of the wholeness may 
contain all life. Words flow consistently one by one, 
therefore it is possible to apply formal reception of 
logic to them. This is the level of ordinary logic. We 
call this Beta-level because verbal thinking is usually 
dominated by beta waves [5]. 
 Only one object may be considered on Beta-level, 
while on Delta-level - many. 
 Some autistic people cannot focus on one object at 
all. The presence of people who cannot focus on one 
object at all, but at the same time can sometimes span 
multiple objects and has outstanding or almost absolute 
memory, while having problems with words, force to 
doubt hypothesis, what the ability to allocate a single 
object and manipulate only one object 
is primary for the mind. 
 Once it has been found that the objects of our view 
are also thoughts, and we can change them by means of 
hypnosis, education, experience, etc.; if our vision was 
not thought we could not used to change it on the 
orders of the hypnotist. There is no justification to 
consider that the eye (the same brain in fact) can see 
thousands and millions of objects, and the brain and 
mind of many people – cannot see thousands and 
millions of objects. On the contrary, the objects in a 
picture may be partially considered the same kind of 
thoughts as the thoughts of the brain. In addition, the 
brain can probably also see its own thoughts and 
structure, as well as the eye, that is, have a mind vision 

of thoughts, product and structure. Probably the 
awareness of an entire symphony by Mozart and 
Beethoven, an open memory of Kim Peak or the twins 
Michael and John are like the experience of the vision 
of all the world in one go. Alternatively, the whole life 
or all thoughts as a whole – all these features of the 
mind which can see all the thoughts, as described by 
survivors of clinical death: "All my children's thoughts 
were here ..." [cit. in 1]. This is "mind see", vision of 
mind, which can see thoughts as objects of the eye 
vision. 

5. Gamma level or corporal (body) thinking. It is the level 
of over-concentration on the action or ’skill’ level. It is 
thinking with the body, such as American Sign 
Language, sign language thinking in corporal art forms 
used by dancers, ballerinas, masters of martial arts, etc. 
He, who has learned a sign language, often finds out 
that they "think of hands"; it is as a sign is words when 
we think with words. Similarly, experienced dancers, 
martial artists and athletes can instantaneously think of 
body shapes, building a combination of forms and 
figures to achieve the goal. A brilliant master can have 
a simple direct thinking form of the body, as in Sign 
Language. He can simply think in skills. We call this 
level of thinking Gamma level because of the activation 
of gamma waves during action, super concentration, 
movement, thinking at this level [1].  
 There are countless combinations of these levels. 
The number of combinations exceeds n!, because some 
intellectual development of these levels of the brain is 
possible, like learning musical notes. The scientist in 
the experiments of T. Ribot, for example, was thinking 
of printed words in images. Judging by descriptions of 
creators numbers of combinations of these levels, their 
gradation and the relationships between them (images 
with smells and with some spatial relations, for 
example) are almost infinite. What can vary is not only 
the levels, but also the force with which these 
combinations are manifested. As with a small number 
of colors one may create an infinity of pictures, so there 
can exist an infinity of different types of thinking. 

6. Creativity – multifaceted concept.  We consider only 
such process in which creativity can be formulated as 
achieving a holistic insight (insight) or holistic thinking 
(inspiration) with all other levels. 
Creativity as a combination of levels of thinking can be 

seen as a spiral cycle of steps. Such as setting a goal – 
intense thinking (verbal, passing at the alpha and theta 
levels) – fixation (dominant, some thoughts dominate, flow 
thinking) – incubation (incubation of thoughts) – 
illumination  (holistic insight, typical of Mozart) – 
inspiration  (permanent holistic thinking, like Beethoven) – 
check – the embodiment (implementation, the embodiment 
of the gamma level skills) [1]. Each element is possible, but 
none is obligatory. Moreover – even the idea may be 
hatched. 

What was once considered as a mystical insight and 
inspiration, an incomprehensible state, was in fact a holistic 
state. Inspiration means thinking at a holistic level. 

In a typical situation, holistic state covers a small 
number of parts but if one practices one’s skills, the number 
may increase. Moreover, there are some well-known cases 
when it covered an entire symphony [6], or a puzzle 
containing of few thousand pieces or a memory of a few 
hundred elements of one’s life in some extreme situations 
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(clinical death, life threat, suffocation, super fatigue, trance, 
religious ecstasy, fever, poisoning etc.) [1]. A research of 
these states revealed the nature of inspiration. In a 
simultaneous, i.e. not consecutive understanding of a set of 
elements, thoughts, or notes, etc., we extract all possible 
relationships, meanings, structures of this set – simply 
because we realize them all at the same time – a whole book 
as one sentence. 

To be able to understand all the relationships is to build 
the perceived model of the phenomenon, i.e., the unity of 
thought. Holistic state (holistic experience, holistic feelings) 
builds a model from our accumulations, whether it is a 
model of scientific phenomena or understanding, or a model 
of a product, or a harmonious masterpiece [1]. How holistic 
state does build it? When the mind embraces one short 
sentence from a few words, he allocates it all the 
relationships. When the mind is able to cover the entire book 
in one short sentence, he allocates in the book all the 
interconnection, when the mind embraces many objects at 
once rather than one object, he releases all relations, all the 
details, all the connections. Nevertheless, awareness in the 
mind of all relations, details, links, etc. is creating a mental 
model. This is a holistic consciousness of all parts, parts 
relations, etc. Mental model is our holistic mind. Holistic 
state builds the most harmonious model corresponding to the 
task, to the feelings, emotions, etc. 

Our aim was to separate various modes of thinking into 
levels so that we can learn to think at each level. It is 
necessary to develop skills of thinking at each level. 

 What need to be noted is also various possible 
combinations of the levels. The development of our skills 
should reach a stage when we are able to use them 
automatically. 

No one would deny the fact that practice can facilitate 
the development of skills to think at a certain level. There 
are special exercises to master our thinking.  

A study of biographies of certain famous geniuses 
shows that they have consciously attained mastery of 
different types of thinking; thinking from the sensory level 
and the level of feelings to the holistic level [1]. A careful 
study of biographical material shows that many geniuses 
developed his genius with training and became Masters in 
the mind. 

In addition, studies show that training can help improve 
even multi-tasking skills. All kinds of thinking can be 
trained [8]. 

We think that to develop our creativity we have to go to 
thinking in pictures and colors, in photos, in music, thinking 
in forms of sculpture and architecture, thinking in techniques 
of martial arts, thinking in feelings, pictures, complexes, 
thinking in an actor’s role, like actor Michael Chekhov or 
like a stage director (stage-manager, producer), thinking in 
chess boards, etc. If your chosen field of study is music, you 
should develop the skill of thinking in music in your 
students. Many composers have generally argued that the 
music they have in their minds never stops, no matter what 
they do, just as ordinary people never stop thinking. And 
many brilliant poets have been thinking in verse. Creativity 
means incessant thinking in arts features, just as ordinary 
people think in words. All ingenious creators have been 
thinking in pictures, images and colors, changed their 
paintings and shapes in their minds. In addition, it is easy to 
imagine that from the moment one starts thinking in forms of 
one’s art, creativity is easy and has no limits. Vrubel think 
up with more new ideas more than could be realized. The 

sketched scraps of paper to such an extent that they became 
difficult for something to consider, and many times 
completely redraw ready canvases by rewriting new pictures. 
Roerich created over 7000 pictures and developed a special 
technique, embodying a painting in a day or two (he 
sketched finished painting new pictures), Picasso painted 
more than 20,000 works (he painting on absolutely 
everything). 

When thinking with art form (picture, music, shape, 
etc.) in the mind we can create more than anyone can 
actualize. The problem is in the lack of thinking in art form 
(or they cannot do that). 

Integrated development of skills can help to master the 
mind. Dividing it into two halves - the mastery of the mind 
and the mastery of external skills can solve the basic 
problems of creativity and learning skills. 

We have two blocks - if you create the first and main, 
that is creativity in the mind, then you can teach almost any 
kinds of creativity, teaching the second block. In fact, a 
person capable of creating in the mind will be able to do any 
kind of creativity. 

From drawing in the mind and music in the mind 
towards scientific work in the mind, there is a free way to all 
Arts, Science, Design, because whoever owns the mind will 
quickly learn specific skills, too. Leonardo da Vinci was an 
extremely versatile person. With the development of the 
mind and the brain the division into humanities and sciences 
be invalidate. In fact, this division can help avoid too narrow 
specialization.  

Such the base of mind and mental skills (skills creation 
in the mind) would allow quick development of any external 
skills; because the problem is in thinking, and is not in the 
incarnation of finished in the our mind with all the details 
work of art. This approach allows you to build up various art 
on the basic core (skills art-shell ramp up on creative mind-
skills operation system). 

Leonardo da Vinci may be viewed closer as an ideal 
with this shell-base-processor approach to creativity. 

No rules in choice, no limits there is a core of the mind 
skills, mastery of the mind, once achieved, cannot fail us. 

 
2.5. Creativity and abilities 

If we carefully look at the first paragraph and the types 
of thinking listed above, that is, the level of holistic thinking 
and a holistic state or illumination and inspiration, we can 
see that this level is the basis of ability. Simultaneous 
coverage of a set of elements gives an insight and thought, 
gives illumination, gives inspiration. Simultaneous coverage 
of a work or a lifetime it is an absolute memory.  

Once we have gained the ability to monitor the state of 
wholeness, even if it is still extremely rough and 
approximate, we are able to control the ability [3, 5, 8]. In 
addition, who knows where it will end. 

 
2.6. Observation and methods of training observation  

Are there any simple methods of training the mind, 
useful even for students, the implementation of which would 
be easy to control at school? Paradoxically, the best method 
enhance the creativity is familiar to every one of us but it not 
used us as such. This method is an exercise of observation in 
all its forms, brought to skill. 

One of the most effective methods of training the mind 
and creativity in the world is observation. It should be 
practiced constantly to become a skill or ability. 
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Training procedure is as follows – first we try to 
develop a desired skill by repeating certain actions in the 
mind; then we transform the skill into an ability of our 
conscious mind until it becomes a routine activity. Children 
like child-mowgli (feral child, wild child, human children 
who has lived with wild animal isolated from human contact 
from a very young age) have no abilities; they even cannot 
assimilate the language or speech. Instead of the ability to 
versify child-mowgli howled at the moon, instead of dancing 
he was able to run on his fours, instead of literary abilities he 
was able to tear the book in his teeth and instead of scientific 
abilities he was able to gnaw at unfamiliar objects. You can 
see our inborn (genetic) talents in the Zoo – our brain 
commands an instant dismantling of unused muscles, nerve 
cells, etc.  Our organism turns on the mechanism called 
apoptosis - programmed cell death. Therefore, the existence 
of an unused or undeveloped brain system or its inborn 
abilities (as a genetic talent) is highly improbable. According 
to modern scientific data, such a system would be 
dismantled. Unused systems erased from the body. 
Moreover, the existence of an inborn talent or genius that has 
never been developed or extensively used is meaningless 
from a scientific point of view. We all know atrophy the 
muscle, we all know atrophy the brain, 50% neuronal cell 
death in infancy, we all know 99% atrophy the "talent" and 
"genius". Without training, no talent may be identified; 
exclusion of average children from training instead of 
providing them with full development of all areas of Arts 
from early childhood is like expecting food to fall from the 
sky. According to our findings most successful are those 
who receive professional and comprehensive education from 
early childhood. 

The classical method of training by observation, well-
known since ancient times, is as follows: first look at the 
object, close your eyes, and try to reproduce it in your mind 
with all the smallest details. We emphasize the fact that an 
object or picture needs to be reproduced in the mind with 
all details and relationships and not in speech with words. 
That is, when looking at a landscape try to reproduce it in the 
mind, looking at a drawing – reproduce the drawing in your 
brain, when hearing music – reproduce this music in your 
mind. 

Why does one need to build a picture in the mind and 
not simply convey the details using words? Because building 
in the mind is a mental action and mind practice, which 
generates skills. If you exercise your mind ten thousand 
times, build any kind of objects, for example, ten thousand 
different landscapes, your experience will allow you to 
reproduce the picture in your mind almost automatically. 
Moreover, you will need to look at a picture only once to 
take all the details and relationships in. 

What is observation? When a scout is able to notice the 
number of soldiers, tanks, guns, their location, security 
systems and all the details in view – this is observation. 
When a scientist reveals previously unknown relationships – 
this is observation.  

Observation is the ability to reproduce object(s) in the 
mind with all the details and all relationships between them. 

In order to train your student in his basic skills put an 
object, which contains numerous details in front of your 
pupil, and ask him to close his eyes and try to reproduce it in 
his mind. All parts of the process can be easily controlled. 
Your student most probably will not be able to do it correctly 
the first time. His image will not contain every detail. It may 
be even distorted. Therefore, ask him to look at the object 

once again. He can then compare the mental and the real 
object and add the forgotten details. The procedure should be 
repeated more and more again, until the adequate object or 
the picture is built in the mind. 

At first building an image in the mind takes a lot of 
time; it becomes easier and quicker with each subsequent 
attempt so that after ten thousand times your mind does it 
automatically.  

A skill to reproduce a landscape or an object in mind at 
a glance is a skill to reproduce, capture, analyze and think 
about tens and hundreds of details in the mind, – and this is 
what we call observation. 

Training to reproduce in the mind pictures, sounds, 
smells, shapes, music, architecture, tastes, feelings, tens of 
thousands of times helps to master one is thinking and bring 
one’s abilities to the highest level. We need to develop the 
ability to think with pictures, feelings, music, colors, shapes, 
etc., when we want to increase the ability to creation picture, 
music, actor’s role, sculpture…  

Now, imagine two people. One is constantly looking at 
and reproducing the beautiful landscapes around in his mind 
(and so ten thousand times), and the other is not able to 
reproduce them in the mind because he has not exercised his 
mind well enough. Who among them can easily build your 
own landscape? Easier for whom is to do it? Who can hold 
picture in the mind? 

Paradoxically, people do not seem to realize that the 
man who reproduces landscapes in mind, already trained to 
build them in the mind, trained to build parts in the mind, 
trained to build any shades of colors in the mind. He 
elementary builds his landscape. He really creates that 
scenery in mind like on canvas or paper. It does not matter, it 
is a real or virtual board, and there is an element of 
creativity. Moreover – he was just thinking with landscapes. 
A person who has reproduced in his mind ten thousand 
landscapes, just start thinking landscapes. 

If a person has reproduced ten thousand different 
drawings in her mind, it will not only be easier for her to 
create a drawing - she will just start thinking in drawings. 

If a person has reproduced ten thousand architectural 
objects with the slightest details in her mind, she will just 
think in architectural objects. 

If a person has reproduced ten thousand songs or tunes 
with drums, bass, piano, vocals, etc. in her mind, it will be 
far easier for her to build her own melodies and songs. 
Moreover, she will just be thinking in music. 

However, of course, the training of observation does 
not end there. From training with pictures we go on to the 
construction of a model in mind; from a static model – to a 
dynamic model; from a simple imaginative model – to a 
model that engages all the sensory perceptions and feelings; 
from a simple model – to a mathematical model; from a 
single dynamic model – to an interaction of dynamic models. 
Next, we learn how to integrate the model in all its 
complexity; then we learn to acquire the ability to think in 
models and this step leads to acquisition of holistic thinking 
– thinking in complete models. A few creators have 
described the world. There are descriptions of creators who 
perceived the world as an incessant beat of mathematical 
models. 

Observation is the path to a holistic state. However, 
from a mechanical model transition there leads a way to try 
to reproduce live objects and their behavior. In Buddhism, 
where people have trained their skill of observation for 
decades, reproducing the behavior of a living object is 
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considered one of the toughest tests. To build a model of 
behavior of a small fish alone is very difficult. 

From building models, one needs to proceed to the 
ability to think in models. 

For the scientist, observation is simply the foundation 
of science; it is the ability of the mind, without which 
science as a whole is not possible. In other words, the skill of 
observation and the ability to make good observation is the 
ability to create Science. 

Observation skill that is, finding, reproducing and 
playing in one’s mind is the basis of creativity and thought. 

Observation, i.e., the ability to identify features of an 
object, notice all the relationships between its parts, and 
reproduce it all in the mind, forms the basis of any mental 
activity. To identify all these things in a text is the basis of 
understanding. The ability to reproduce an object in one’s 
mind is the basis of design. The ability to identify all the 
relationships in unstructured and unbound materials, to 
realize them, and then reproduce in the mind is the basis of 
any research activities. To identify all material relationships 
and display an object in the mind helps to build a model. The 
ability to identify features, to build models is the usual way 
to go in science, design, and engineering. First, it is the 
foundation of any creative activity. Incessant training 
develops our skills to reproduce any picture in the mind 
(figure, music, rhythm and role) with all the details and leads 
to creation of a new picture in our mind. Ability to reproduce 
any art form or thing in the mind leads to ability to relax 
creates in the mind – we cannot stop to create when we can 
easy thinking in art form or science-form. 

We cannot stop the flow of creation when we achieve 
it. 

Observation is the base of any creative activity. 
With the ability to instantly build in a mind any 

complex detailed structure of hundreds or thousands of parts, 
turn it into a model, change it, manipulate it, keep it, think 
about it, "rotate it  in the mind", improve it, harmonize it, 
treat it, and so on – creativity becomes an easy, 
unchallenging, uncomplicated, familiar, ordinary, simple and 
accessible business. In addition, it is the most importantly – 
a natural one. In fact, thinking in this case can turns into 
creativity. With such skills, we create as naturally as we used 
to think. It is exactly our ability to reproduce any object in 
the mind with all the details. It does not matter, whether it is 
a picture (painters), static volumetric figure (sculptor), sound 
figure (musicians, composers, speechwriters), dynamic 
sports figure (athletes), dynamic sensory and motor figure. 
As well as in the role (actor), olfactory complex figure 
(perfumes), gustatory complex figure (cook), synthetic 
figure painting, volume, movement of objects, bodies, 
feelings, thoughts (directors and actors), and so on, which is 
the "bottleneck" of creativity. 
 
2.7. Thesaurus, the treasury (repository, treasure house) 

One of the most valuable qualities of creativity is the 
formation of a kind of ‘treasury’, a wealth of imagination 
and creative basis for new creations. Now consider the same 
phenomenon of observation, this time not as a skill, but as an 
accumulation of thoughts in the mind. If we consider two 
persons: one with the well-trained ability to observe and 
reproduce any picture in the mind (with more than ten 
thousand beautiful scenery what he find in nature) and the 
other without observe skills. Who cannot observe any 
objects even when looking at him many time, who cannot 
reproduced any landscape in the mind at all, who will 

possess a large treasury, rich imagination? Who have no one 
in mind and in memory, of course, or who observe thousand 
landscape, reproduce, create ten thousand scenery with detail 
in mind and hold, retain  panoramas in mind any time, who 
thinking with landscape, scene, painting and even usually 
cannot stop create (if cannot train thought self-control)? 

To make a construction in the mind is a thought and to 
make an observation is the beginning of thought; it is like an 
accumulation on one’s own thoughts. 

The skill of observation is the skill of accumulation of 
one’s repository (treasury) for creativity. The skill of 
observation is the accumulation of wealth, which enables us 
to be creative. 

That is active creative memory, treasure, thesaurus in 
mind and form in mind as mental skills, not only in memory, 
because we built any form many time in the mind and create 
small mental skill of any form (formula, sound, etc.). 

 
2.8. The ability to learn skills 

Any development of external skills depends on the 
abilities of the mind. A skill denotes not only the skill of the 
mind, but also the attention to detail and the capacity to 
retain them in the mind. Suppose we take dancing into 
consideration. The ability to reproduce it in the mind with all 
the insignificant details and keep all these details in the 
mind, if the dance physical simple, will lead to the fact that 
we will be able to dance that dance, will make it possible for 
us to recreate this dance, albeit slowly and clumsily. In 
addition, if our body has been trained to stretch, jump, etc. 
we will be able to do it right the first time. Sergei 
Rachmaninoff with the first listen was able to play any piece 
of music that he had heard once only. In addition, if we can 
reproduce in the mind all the tiny and insignificant details of 
the movement of someone’s fingers on the guitar fret board 
and the strings used in a song, we will be able to play it on 
the guitar, though badly. Moreover, if we have honed the 
basic elements, that is, we have a base of the basic skill and 
mobility of the fingers; it will not be so bad. Such a person 
will be able to reproduce the skill. In medicine, there are 
many reports about autistic people who were able to play the 
piano after observing someone’s play just once. Exact 
observations allow great accuracy in reproducing a skill 
without error, that is, without a false movement. In this way, 
we may accelerate the development of a given skill. It is a 
proven and tested system of accelerated learning. 

In other words, if, by means of precise observation, we 
manage to reproduce a skill in the smallest details, and if our 
body and ability allow it, we will be able to learn skills in no 
time. That is to say, we can exercise almost any skill. 
Training of the mind, such as finely honed skills of 
observation and the ability to keep things in mind is the 
ability to learn skills. 

We can, acquire the ability to create new skills, in 
principle [3]. 

 
2.9. Characters 

For the development of the Master not only skills but 
also certain qualities are required. Here, too, our culture 
made a breakthrough in the last century. The best of modern 
ethical systems, for example as the Living Ethics [16], emit 
up to four hundred ethical qualities instead of the previous 
several dozens. Moreover, not only these qualities are 
described, not only situations in which they are shown are 
revealed, but also the technologies of their training are 
described. Even such qualities as mercy, compassion, love 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 46/2015                                                                         45 

and other are physiological, cultural and social qualities. 
Physiological and cultural, in our opinion, are all feelings 
and perceptions [3]. 

In other words, all of them are formed and developed 
artificially, programmed with culture, society, and children-
mowgli do not possess them in any measure. 

Mostly, these ethical qualities are artificially created 
and are based on controlling the brain and the mind. That is, 
our ethical qualities are skills and complex systems of skills. 
Qualities (characteristics) - are complex mental, brain, 
neuron etc. skills of our life (not in art only) [detail in 3]. 
 
3. TEACHING MASTERY 

In this article, we barely touched on the subject of 
training and educating Masters, which occupies the entire 
monograph, to show that from the standpoint of modern 
science, it is a feasible and quite a simple matter. 

Yes, it is a sophisticated technology with the thousands 
of skills development. It needs to be brought to the mind. 
The case, when skills are applied consistently and without 
thinking, just in the way that we learn to use our native 
language. 

Landau, for example, developed the skills of 
calculations and conclusions of the formulas in his mind; he 
said that he could not remember a time when he did not 
know how to integrate in the mind [cit. in 1–3]. Although he 
was joking, the skill of integration in mind seemed innate.  

We think that all children should be subjected to 
professional training and teaching Mastery in art schools 
such as conservatories, academies of fine arts, ballet and 
dance schools, sports schools from their early days and for a 
sustainable period. First is training mind and creations in the 
mind (brain): the emphasis is on the first block of mind 
training - block of mind and mental skills, skills of creativity 
in the mind in all areas. Block of art skills (physical skills of 
art, skills of body, and outward skills of art) is second - when 
the first block (creation in the mind) is good, the second 
block is easy. Yet, instead of teaching arts, their professors 
should first focus on teaching creativity in the mind and 
exercise mental skills of their students. Once the students 
acquire those skills, they will be capable of learning any 
form of Art and will be able to create in any field. 

Mastery of (in) the mind gives liberty to pupils. It's like 
the core skills and peripheral skills.  

 
4. LITERATURE SOURCES OVERVIEW 

A. Wize [5], M. Cade [4] at al. engaged studies on 
inspiration, but they only highlighted the 
electroencephalographic correlates of inspiration and paid a 
little attention to a holistic state and gradations, and hardly 
touched the systematic creative work and its staging. 

S. Grof [15], R. Dilts [6], and many others studies were 
engaged on holistic states for inspiration, but they hardly 
touched correlates of brain waves and their staging. 

Y. Ponomarev [cit. in 1], G. Wallas [cit. in 1], and 
many others were engaged on stages of inspiration. 
Compared with the proposed work [see details 1-3], they do 
not consider of electroencephalographic and other correlate 
states, as well as the role of holistic states for inspiration. We 
also have introduced and explained [1-3] both additional 
stages such as the "fixation" and multi-level thinking stress 
(intensity, tenseness, tightness, tension thinking) of the 
conscious mind, and other steps were refined and 
supplemented. The stage of "fixation" on the job, work 
immerse, behavior model of known artists, as well as 

features of inspired state were engaged by M. 
Csikszentmihalyi [18,19] and many others, but they do not 
emphasize the many nuances, the structure of inspiration. 

Training observation for the development of creative, 
scientific, cognitive doing was researched by 
Sh. Amonashvili and other. Their results often are not 
structured, not analyzed, can not be used as generalized 
types, methods, the phases, stages and observant features, 
are not isolated kinds, types, stages, and so on for the next 
development of observation, suitable for specific types of 
creativity [details in 2,3]. 

Problems of the accelerate formation of skills as a 
generalization of empirical evidence were considered by 
many persons, including the well-known geniuses [cit. in 2, 
3], but in this article and in the works on which it is based 
[details see Ref. 2, 3], is presented in detail the division of 
the base of conventionally "mental" and conditionally 
"physical" skills. 

The issues of developing the qualities, which are 
needed for creativity, as well as behavior models of 
geniuses, were involved many famous philosophers and 
psychologists, such as E. Roerich [16] at al. or psychologists 
R. Dilts [6] at al. In our study the human qualities, and even 
a sense (compassion, dedication, etc.) are considered to be 
mentally stable complex socio-cultural, psychological and 
neuropsychological skills to control their behavior not only 
externally, mentally, etc., but also at the level of brain 
waves, hormonally, physically-level processes of the body, 
etc. 

The concept of beauty as an evolutionary mechanism 
was considered by I. Efremov, L. Gabora [21] and many 
others, but in our article Beauty is regarded as a 
comprehensive assessment of evolutionary phenomena, 
irrespectively to the type of activities. Moreover, 
mechanisms of "Beauty-Love-Passion," "Beauty-Creation" 
and others are the evolutionary mechanisms of the human 
population as a whole, complementing the genetic evolution 
by the evolution of the brain, consciousness, society, etc., 
and the cult of beauty is regarded as an Evolution cult, 
gently stimulating the development of society. 

Creativity in school and education, creative learning in 
general, were engaged by A. Craft [22-24], H. Parchurst, 
S. Scoffman [25], P. Burnard [27], N. Jackson [30], 
M. Oliver, T. Cremin [25], M. Carnoy, 
M. Csikszentmihalyi [20], D. Davies, M. Fryer, J. Guilfred, 
P. Cochrane [26], H. Gibson, D. Hayes, B. Jeffrey [24], 
M. Joubert, S. O`Donnell, R. Dineen, S. Parness, 
C. Rodgers, J. Russell, D. Treffinger, A. Wilson, 
A. Ferrari [31], M. Kangas,  H. Walberg, J. Wisdom, 
P. Woods, R. Shaheen [32], M. Shaw [30] and many other 
[see cit. in 32], but we consider the goal of any training as a 
Master with constant creativity, because look at the training 
we have with the other hand.  
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TWÓRCZA EDUKACJA SPECJALISTÓW NA UNIWERSYTETACH - J AK PRZEOBRAZI Ć 
ZWYKŁEGO SPECJALIST Ę W TWÓRCZEGO MISTRZA 

 
W artykule są rozpatrywane sposoby przeobrażenia zwykłego specjalisty w twórczego mistrza. Omawia się również 

jakie metody, techniki, szkolenia, koncepcje, rodzaj organizacji szkoleń powinny być stosowane oby można byłoby przejść 
od zwykłego szkolenia zawodowego do twórczego, w celu uzyskania mistrza i autora kreatywnego rzemiosła na 
uniwersytetach. Podobnie jak w starożytnych europejskich uczelniach plastycznych kształcili specjalistów zarówno 
mistrzostwa i kreatywności we wszystkich formach. Teraz mamy szeregowych specjalistów z wiedzą, ale gospodarka 
wymaga twórców, kreatywności i mistrzowstwa. Możliwość tworzenia twórczego i kreatywność powinny być podstawą 
zdolności do pracy, inaczej w ciągłej zmianie towarów uczeń nie potrafi osiągnąć skutecznych wyników pracy lub sukcesów 
biznesowych. Umiejętności kreatywności są podstawową umiejętnością nowoczesnej pracy. Mistrzowie w nowoczesnej 
i przyszłej gospodarce muszą być raczej geniuszami, a nie standardowymi szarymi pracownikami. 

 
Keywords: mistrz, geniusz, rzemiosło, twórcze społeczeństwo.  
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Abstract:  Features of the Рost-informational Society and the future 
stage of society development, so called Creative Society, are 
considered in this article. This is the highest stage of the Post-
information Society that will provide creativity and beauty. 
Meanwhile there are discussed problems corresponding to the 
"Creative Economy" (that is an economy based on creativity) and 
the education in the Creative Society. Education of Creativity is a 
requirement of the modern economy, without which it is largely 
meaningless. The task is the transition from the Information Society 
to the Society of Masters, from teaching knowledge - to mastery in 
all forms, that is, the transition from the cult of knowledge to 
mastery.1 

 
Keywords: Creative Society, Creative Economy, сreative, beauty, 
mastery, skills. 

 
1. CREATIVE SOCIETY AS THE HIGHEST STAGE 
OF POST-INFORMATION SOCIETY 
 

We live in an era of constant change. "The Information 
Society" is also changing as it moves to a well-defined 
boundary. In the analysis of the modern economy there are 
clearly identified features showing what will post-
information society look like – it will be a society of 
creativity, so called "Creative Society". 

This is an important relationship to information 
technology, because it is from the information technology 
that creative civilization is born. In this and other works and 
many monographs and studies [1, 3, 4], we show objective 
reasons why the future is not the world of machines, but the 
world of creators as the technologies themselves become 
creative. 

In a short article, it is impossible to give a detailed 
forecast, a complete view of research and a detailed model of 
the future process, which covers the entire monograph [4, 1, 
3] with bibliography listing more than five hundred units, 
taking up 27 pages, but it is possible to give a general 
concept to some studies. In addition, keep in mind that the 
forecast requirements are different from the requirements of 
the experiment, theory, hypothesis, scientific concepts and 
even philosophical concepts.  

A forecast means that has not yet occurred and may not 
occur and solving some scientific concepts still needs to 

                                                 
1 Artykuł na podstawie referatu wygłoszonego na II Konferencji  
   e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, Gdańsk 30 kwietnia 2015 

involve the personnel of a completely scientific institution. 
This study is a part of the philosophical and theoretical 
investigations of a team, working on a concept of future 
challenges of creativity, educational problems, problems of 
ideology, and problems of creativity stimulation of children, 
students, and even in one country and society. This is a 
holistic study. Therefore, many of the problems may seem 
inappropriate. However, they are extremely important when 
from the holistic study of these issues they are addressed to 
the particulars of computer art. In this paper, we develop a 
vision for the future as a Creative Economy (in all sectors 
and Creative Company), Creative Society, Creative 
Education and Creative Civilization. Philosophy is the edge 
of science ideas. 

Creativeness, infinite area of creativity is the highest 
stage of post-information society [1, 3, 4]. Creativity is the 
highest form of development of the economy and its 
culmination. The development of technology leads to the 
fact that work will be the highest stage of economic 
development, labour of people will be in the area of endless 
forms of creativity. This does not exclude heavy work. Real 
creativity is the hardest work on the Earth and demands 
maximum stress of mental and often all physical strength as 
well. 

The creative component in the product price has 
reached critical value. All kinds of endless creativity are 
meant, including advertising – scientific, artistic, technical, 
and thousands of types in any profession. A product with 
this creative component can cost tens of times higher than 
the cost price (COGS), and goods without a creative 
component lose their appeal and  can even have a negative 
value (including storage, utilization costs etc). We buy 
a creative component of the product, creative in all its 
infinite forms and pay for it. The creative component may 
dominate in the price and determine the price contrary to 
cost of goods sold (COGS). Sometimes it is necessary to 
produce some goods with their own self-costs, but the price 
of goods often depends mainly on the creative component. 
For example, a picture of some artists costs much more than 
the price of paints, canvas etc. Nowadays this model is 
transferred to economy. 

Since the time when the creative component was to 
determine the price and the value without regard to cost 
price, the economy has changed forever. However, each new 
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product will go through the entire history of the economy 
again in miniature. 

Taking into account that legal or illegal manufacturers, 
the role of the creative component of profit, copy almost any 
product in an average of three months becomes undeniable, 
even in those types of products where this is not suspected. 
Even the toilet paper has been released in nearly a thousand 
kinds. Thus, creativity is now present in not only programs 
and films. 

In many areas, technology has reached the point where 
replication is costless. 

Even the mechanical work is becoming more and more 
non-standard, and requires no redo but application 
mastership. Even the workers, who are building the house, 
can meet more and more non-standard projects, because in 
rich companies each project is non-standard and original, 
like a piece of art. That is, each time the worker is making 
something new. A Master in projection needs a Master in 
work. An arbitrarily chosen group of builders had to solve 
many problems and they are proud that they are masters. In 
addition, the best masters demanded an approximately four 
times larger fee. That is, creativity extends the "top-down", 
capturing and entering such professions that have not been 
studied as creative. It looks like Master being revived. 

In the above case with builders, the creative component 
defines three-quarters of the salary of a specific master, 
whereas, in some areas, this difference can reach thousands 
of times per hour of labor for the same education. This 
difference cannot be ignored. 

Creativity has become an integral part of the labor. 
Previously, the additional labor generated more profit 
whereas the appearance of automation (press forming, 
automatic factory, duplicating, distributing electronic 
version) caused manual labor to have little effect on the print 
run (circulation, edition, draw, printing, impression) and 
performance. Very often no matter how many units of the 
material load in automatic machine, circulation can be even 
more difficult. However, at present the creative component, 
which reaches and increases circulation, has assumed the 
mission of the former "surplus value." In many cases, the 
creative component now determines the print run and 
production and sales volumes for the consumer. That is 
exactly the creative component – scientific, technical, 
organizational, sensual, advertising, etc. novelty and the like, 
including all the senses of the consumer and its perception as 
a commodity, and emotional, aesthetic, sensual, etc. ranging 
from the use of the product, the state of the consumer – that 
now determines the size of circulation. 

Creativity in all types formed the basis of circulation, 
value, profit – the longer retained creative urgency, the 
longer operation and more profit. The cost has become a 
dynamic value that varies with time and depends on the 
creative part. 

Now the basis of the use-value, exchange value, 
demand is creativity. After passing a level of necessity, 
needs are determined exactly by requests and characteristics 
of the human spirit (consciousness, psyche, mind, etc.), 
namely, spiritual, mental, social, aesthetic, etc. aspirations.  
Even the most basic needs of the body exercise the wit in 
some creative direction: culinary arts, designer clothes and 
so on. 

In the history, purely physical labor teamed up with 
mental labor, and now they are both united with creativity. 
Labor has become creative. 

Creativity has become exactly the demand of 
profession. Most professions that are taught at universities 
imply creativity as a compulsory part of the profession. The 
study of the economy shows that without elements of 
creativity the requirements for most trades simply will not be 
fulfilled, because even a perfectly trained specialist will not 
be able to perform their duties without creativity. Creativity 
is an important but often overlooked condition of proper 
high salary for work done. Nevertheless, without it profit is 
impossible. Both the economy and the market require 
creativity, without it, firms will go bankrupt, not being able 
to remain afloat, and specialists will not get a decent salary. 
The market put an invisible demand on the product. For 
example, the deference between pictures of Van Gogh and 
unknown artists may be invisible for average audience, but 
for the first one many of them pay а lot money.  

The dominant production force of economy will change 
society. 

However, even though creativity is a professional 
requirement, most universities do not teach it. In other 
words, a student exits the institution not meeting the 
requirements of the market. In reality, he or she will have to 
learn creativity by trial and error, and experience shows that 
it usually does not work. Educational institutions generally 
use the information concept, born in the previous centuries 
and fixed by the "information society", saying that schools 
should provide knowledge; a craft concept is often added, 
which means not only to know, but also to be able to use this 
knowledge. The elite educational institutions are ready to 
add to knowledge both skill and practice. 

We need a completely new approach to the study as we 
think the old one is radically insufficient. The closest 
analogue of what is required in our time - is Master, like the 
Masters of ancient Europe, when the output of the school 
was the Creator and Master. Nowadays, not only knowledge 
and skills are the pinnacle of education – but the Master is 
the pinnacle of creativity, something more than knowledge 
and skills. Master is the pinnacle of everything. 

Creativity as the top of almost any modern and well-
paid labor requires possession and mastery of creativity. 

Creative Economy requires Creative Learning with a 
completely different product and output – Masters. 

 
2. CREATIVE ECONOMY 
 
2.1. Replicating, circulation, edition, duplication  
       and their role in world of creativity 

The economy is rapidly approaching the point where 
the cost of replicating at warp speed decreases as compared 
with the exchange value of goods. Standard prints self-cost 
value (replication prime cost, first cost) for the majority of 
goods fell to negligible quantities. We are moving to the 
world where machines make a machine, which means that 
the first cost of the circulation will drop down nearly to the 
cost of material and energy. This trend will be increased by 
reducing the role of mechanical labor&work in the stamping 
process and increasing the role of creative work. 

Sometimes one finds that the above-mentioned 
situation applies only to the information of all kinds of 
designs, drawings, books, music, photographs, paintings, 
films that have already switched to a digital format for 
sustainable existence. But in the same time they does not 
realize that these things are passed to a digital format only 
when means of reproduction and "production" of these 
things were created and used at each house as home means 
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of reproduction and "production”. Books were turned 
sustainable into the digital format only after the appearance 
of home computers, high quality screens, e-books as an 
obligatory attribute of each home. Music in a digital format 
has required the development of sound cards, MP3-players 
and the entire music industry. Movies in a digital format 
required home computers, powerful graphic cards, and high-
resolution screens. The transition to digital games required 
the development of computers, video cards, joystick, and the 
whole industry. Information as though separated from their 
carrier (representative agent good) only when means of 
production obtained widespread. 

Automatic factories with downloadable technical 
drawings in them directly from the program make the 
beginning of a new era. Appearing in a great form, in the age 
of the machines that they make machines, they will 
inevitably become smaller and cheaper. Now we can already 
predict the separation of information from hundreds of 
products, only when homemade means of production 
(reproduction) will have large quantities distributed to homes 
everywhere.  

When we call a digital movie file a film, we now do not 
even think that this is not a film – the film has still to be 
reproduced. However, a set of digits for us was the film, 
because we can just press a button to make it for us. It is 
hard to believe, but most likely that in the next decades we 
will probably have else a sea of "digital products", and 
maybe we will yet lick our lips looking at a screen like a cat 
looking at a bird– it's all psychology of transfer perception.  

Information will be separated when the means of 
production will be transferred to the consumer. 

The process of replication is likely to be away on the 
other side from producer to consumer, leaving between them 
only the exchange of information. Moreover, it has 
concerned all aspects of life. Most probably, we will see the 
transfer of the final production (replication) to the consumer, 
if it allows infinite variation of shapes, such as in the 
production and reproduction of creative goods. Most likely 
we will see the separation (liberation, detachment) of the 
creative part in its pure form (millions of types of creative 
work, including science and technology, and their number 
will all grow). Nevertheless, even if the means of production 
should remain in the possession of the manufacturer, in the 
situation of fully automatic machine production, it will be in 
fact stamping (print pressing), that is, the role of replication 
will continue to decrease. On the first place, the process of 
creation of all kinds will increasingly stand out including, of 
course, the stage of development and design of goods and 
means of production – investment goods, engineering 
environment, and consumption equipment. 

We will see an era of heyday masse means of 
production in billions of exemplars as the first "big 
machines" are transferred in smaller and the cheapest 
machine with small sizes, nano dimensions, microelectronic 
chip. 

Creativity is the objective stage of manufacture 
development, transition from uniform flat identical bast 
shoes or moccasins to an infinite variety of forms. Most 
probably, the means of production will go to the consumer 
when technological development allows the implementation 
of infinite variety. From this moment of the infinite variety, 
technology becomes art against its will. 

Whatever it was, the role of replication will subside, 
and it brings to the fore complex creative component in the 
price. 

This concerns `masterpieces of Masters` as well as 
`goods with an infinite number of copies`, which, actually, 
have become digital information which is also produced-
performed-created once and only copy in infinity. 

The first reason for the increasing role of creativity is 
reduction of the role of circulation, print, replicating, copy, 
edition, duplication that is, reducing the role of industry and 
increasing the role of design and creativity in the price. 

 
2.2. Competition and its role in the world of creativity 

A distinctive feature of the modern market, compared 
with not only the past centuries, but also even a decade ago, 
is sharply increased competition due to the development of 
automation and science. The economy is undergoing 
qualitative jump of competition. This is an unprecedented 
leap. The path from an idea to release of a product to the 
market now takes an average of three to six months. But the 
appearance of products imitating other products on the 
market, in other words, emergence of twin, alike, similar, 
consimilar to analogous goods or just copied products of a 
firm on the market, takes an average of three months – 
during which time all sorts of clones and imitation products 
usually enter the market. In addition, in some areas, for 
example in the fashion industry, imitation products can exit 
before the exit in the sale of the collection. 

The starting period of a new model of clothing in small 
Korean or Chinese workshops is only one day. In other 
words, for one day they are able to develop and launch a new 
model of clothing in small quantities, not to mention a copy 
from the photographs or just from the description of 
clothing. This is not fiction, but a common fact. 

That is, the average time for making maximum profit 
after the release of a product by a manufacturer is 
approximately three months depending on the industry. 

Such competition has changed the rules of the game in 
the market, that is to say, the very conditions of the profit 
from the long-established firms. 

If earlier creativity and design were special, then now 
they have become permanent. Permanent, constant, regular, 
creativity has become a feature of firm survival. The 
company switched to permanent creativity as a part of the 
conditions of its existence. 

Thus, the firm NOKIA in a certain period passed to the 
following model: instead of development of a new model for 
the occasion, and even instead of the development of a new 
model after the release of the previous one, they developed 
new models along with the previous one. That is passed to 
the routine and the constant development of new models 
with a certain frequency [5]. In other words, the new models 
in the project even before the release of the previous ones, 
and at the same time can be in hundreds of projects, and not 
necessarily, all of them will go into circulation. Thus, 
sometimes even before a following model is released into 
the circulation, the next model is ready. 

Zara’s designers create more than thirty thousand new 
designs annually, from which more than ten thousand are 
chosen for production [6].  

Even in such creative future industries as aircraft, one 
famous aircraft designer said that developing the aircraft; 
they need simultaneously designing a future model with 
special designing programs, because while they are 
finalizing a project, it is already obsolete, and consumer 
needs a new one. The most advanced sector of the world 
with most advanced development becomes obsolete even 
before its release. 
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Design becomes similar to Formula 1, but without rules 
and judges here situation is complicated by the fact that when 
an object is greater than the brain can perceive (more 7...28) [1, 3], 
the brain loses the ability to make a choice and can even panic. 
Then it refuses to accept the choice or follows the herd instinct.  

In a situation with a great choice, it is even more 
difficult to choose. Here you need a brilliant difference, 
distinction, otherness, diversity, discrepancy, dissimilarity as 
in art. Competition at a new stage made more goods and real 
art than the actual contemporary art. A modern artist can 
allegedly avoid searching for a consumer. A product (and its 
manufacturers) cannot avoid the distinguishing of beauty. 
Means cannot avoid the ability of the consumers to 
distinguish beauty. 

Extra wide and super speed competition have led to the 
need for continuous improvement in all areas of a product 
and constant creativity of a new product that is, as we will 
show, get close to the developments in the art. Nobody 
wonders that in Japan or Ancient Greece beauty was largely 
associated with the goods of daily life. 

A manufacturer, as a master of ancient times, is forced 
to improve consumer, aesthetic, scientific, technical and 
other functions in all areas of goods, otherwise they do not 
stand out in the mass of millions of producers. 

Competition again led to the fact that goods must be 
unique, recognizable and responsible, not just in an 
utilitarian sense, but also a kind of spiritual needs. 

Another reason for increasing the role of creativity, 
which we are considering, is the qualitative improvement of 
the level of competition. 

 
2.3. Individual product and its role in creativity world  

In many areas, the indulgence of consumer tastes 
shifted to individual development product for each customer. 
It is way from mass production to individual creativity in a 
new level. The economy began to return to a situation where 
the goods are ready for each individual, and we think that 
this trend will only increase. An ancient decorated amphora 
at the house was the piece of art and we also come to this on 
the mass level. Culmination of that world is world of Master. 

Since the satisfaction of physical needs comes into 
play, everything that is corresponded with the human 
psyche, which means, the first of all, spiritual needs. 
Spiritual needs are an area of creativity. 

 
2.4. Features of the psyche in the perception of beauty 

The concept of excellence, fineness and perfection, as 
we show in [1] and illuminate below, is inextricably linked 
with beauty. Work on the perfection of the product is 
definitely an area of creativity. 

Also all mental work to create new and perfect 
products in all possible areas is the area of creativity. 

 
2.5. Corporatization and distribution of profit and its 
role in creativity world 

Companies are increasingly attracting their employees 
with profit sharing, turning them from the employees into 
the co-owners, that is, the self-employed. In Japan, the 
company is generally called "Uti – 内", i.e. family, my, 
domestic. Moreover, in the most developed countries, 
according to different authors, after payment of all other 
expenses salary makes as much as 80 percent of personal 
profit. That is, simple employees and workers of a firm are 
objectively and subjectively at the level of sensations no 
longer wage workers, who feel alienated (Entfremdung - fil.) 

from their labor, but they are almost temporary joint 
possessors. It is easier to create by working for themselves 
or for themselves as a team. Companies and developed 
economies wittingly or unwittingly create the conditions for 
creativity, because it maximizes profits, so it is an objective 
process. By the way, corporatization on one hand and 
creativity on the other kill alienation. 

Creativity and craftsmanship reconcile with work and 
make work interesting, consciousness proximity to the 
company doing the work internal and domestic and create 
the conditions for creativity. 

 
2.6. Freelance and remote access and their role  
       in creativity  

Remote access and wide dissemination of freelancing 
generate creative working conditions.  

The very essence of money leads to the fact that many 
people work for a man with the capital (rich man), even if 
formally, no one works for him. Even if he is a loner artist, 
Master, or makes programs of the web, or makes millions on 
advertisement. However, people make a product that the 
owner of money buys. In other words, they are still working 
on it vicariously, although they do not think so. Since the 
mass income redistribution of capital in developed countries, 
the era of big salaries and increase of general revenues, we 
have come to a situation when everyone works for everyone. 
It has blurred the boundary showing who works for whom. 
In an ideal situation, everyone is working on the 
implementation of ideas and desires of each. Network access 
and anonymity in some measure transferred the relationship 
of an employer to the creator of the vertical era of strict 
subordination to the horizontal. And the set of access points 
led to the fact that it is not always clear who is working for 
whom, and who buys, who is the owner and who is selling; 
that is creator can be the owner who sells his goods as a 
piece of art to the manufacturer, who suddenly can dictate 
the price. Nonetheless, each separately seeks to achieve 
Mastery and Master. 

 
2.7. Technological, computer and other revolutions are  
       first stages of creative revolution 

Each industrial revolution strengthened the role of 
creativity.  

The first crisis of overproduction began more than one 
and a half century ago. By simplifying, overproduction 
"closed" the market of simple identical goods has served as 
the basis of the explosion of invention. Inventiveness and 
technical creativity from an area of marvels for the rich have 
become demanded by the market. Overproduction led to 
creativity of all kinds.  

Finally, a half-century later the principle of the 
conveyor was formed and implemented in Ford plants. Later 
the conveyor repeatedly improved. Nowadays, it has become 
an automatic factory.  

It is a principal transformation to electronic infinity (e-
books or e-music now tend to infinity on the one hand and 
partly as home factories as goods on the other.  

It is possible absolute overproduction without 
overproduction. A caterpillar of a conveyor turns into a 
beautiful butterfly. 

The "secret" of "overproduction" and productivity is 
simple. All human production operations are primitive and 
usually boil down to simple management of high-tech 
devices, which develop the core of the company. That is, the 
firm creates a pipeline or a line where workers perform only 
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simple operations. In the simplest form, a worker puts a 
prefabricated form and just presses the button of the press 
(or machine). Indeed, even a monkey can learn to press the 
"up" – "down" button. 

A similar approach leads to the fact that the firm can 
supply any number of lines, hiring and in a few days having 
taught the unqualified personnel simple movements. The 
company creates the final production line (now some of it 
simple gives technology as some program – production 
obtains some features of programming). As a result, the 
company can fill the whole world with its product, making 
products for everyone and even more. 

The firm can train unskilled workers in no time, and 
such labour force could be always found in numbers, 
because the simple gesture and motion can be done and 
trained by anyone, even an uneducated person, and the 
elderly and even teenagers. Not only in the villages and in 
neighboring Mexico, but also in China the Ford firm could 
gain thousands of them. 

The quality of the goods has sharply changed. The 
framework of the same lines usually just did not allow any 
defect, because it is impossible to press the wrong button. 
Production has become immune to the human factor. It 
becomes free from influence of workers and human factor. It 
is possible to hire anyone. Simple actions can be perfectly 
trained by anyone. Thus, the problem of quality has been 
solved radically and forever and ever.  

Rejects (defective goods, waste, and flaw) and defects 
have become the problem of constructors and mechanicians 
of machine tools, machines and lines. 

By concentrating around firms human labor and the 
world's resources at the expense of profits, i.e. by putting new 
lines and quickly training new people, in order to make more 
goods and to concentrate more profit, the company could 
make more goods than are needed by all the people on Earth. 

It would seem that there is no need to raise the history 
of overproduction, conveyor and jump to quality, which is 
well known to every student of the economic branch. 
However, the fact is that this level has not been reached for 
ideological reasons in some countries. In the Soviet Union 
was a cult of worker and work, and they were even proud 
that the worker makes complicated work instead of 
stupefying movements in contrast to Europe, Japan and other 
developed countries. Whatever it was, overproduction was 
not reached. Moreover, they tried to raise production 
efficiency by improving the productivity of workers and not 
due to machines which can do more in hundreds, thousands 
or millions of copies and also faster; or with inhuman quality 
and precision. Now machines make machines and Creators 
create and improve machines. Creators are the source. But 
according to the ideology workers must increase 
productivity. They cannot cause overproduction; they have 
no demand for creativity. 

A constructor’s name is like the name of fashion 
designers, in the communist world there were only super-
expensive, highly developed and high-tech industries: 
aircraft, helicopter, space. Wherever there is not a name and 
over concentration of resources, creativity is not manifested. 
Since resources are evenly distributed among all, and not 
super concentrated on goods of the best creators to get 
overproduction of the best over-achievements, with years it 
became increasingly difficult to get at least some resources. 
Free art with Great Name in Soviet Union was, of course, 
out of politics.  

The sole salvation of this society is in the Masters: 
where they were present, the situation was great, where they 
were not, objective ugliness and grayness were born. 
Without creativity, the planned economy began, on the 
contrary, killing and absorbing the creativity and genius, 
becoming the antithesis of creativity. Spraying all resources 
with a thin layer without concentrating them at best to 
achieve saturation as well as a worthless sputtering of time at 
all it is path to nothing and paralysis of any movement. 
Contrary to the current trend toward overproduction and 
market saturation, saturation does not occur in anything, and 
there is a total deficit. It swings all deficits like a seesaw, 
and begins a collapse of the planned economy, it happens 
when the economy on the other side of total overproduction 
is absolutely everything. 

When such a society gives super concentration of real 
Masters with giant projects and allows grassroots of 
economic and other creativity, it also can develop as 
contemporary China. 

The planned economy allows concentrating in advance 
enormous resources literally in the space scale, but is inert to 
an unexpected rapid innovation development which cannot 
be foreseen, but which is constantly, always and forever. 
Any unexpected development, which will suddenly demand 
all the resources of the planet, will be blocked. Whereas 
overproduction and redundancy of modern economy, due to 
the fact that it consistently systematically one by one 
achieves overproduction and redundancy in absolutely all 
spheres, are capable to develop in fact endlessly through 
thousands of underutilized enterprises in each industry. That 
is just an endless development of no use to anyone because 
of demand for reduction, and crisis occurs of 
overproduction, which was overcome by permanent 
innovation.  

Innovation and creativity have helped of partially cope 
with the permanent crises of overproduction, also shaking the 
economy as the deficit crisis.  Although the global mechanism 
to overcome crises of overproduction is probably based on 
creativity and innovation, it is necessary to create the market, 
i.e. demand. Demand is the engine of the market, if it becomes 
weaker, the market will disappear like a smile without a cat. In 
simple terms, we need to start with the birth of demand. This 
mechanism is not so simple. We believe, it is associated with 
redistribution of the money supply by high wages (of course 
when innovation and investment in new product are already a 
part of continuous production process). The most part of profit 
minus innovation and investment in the hundreds of new 
products) goes working for wages, and then up to 90% (in 
same country) of personal income tax of superrich owners, 
shareholders and directors again redistributed through taxes 
(subtracting investment in production). Due to this, there is an 
explosive growth of demand.  

Demand in many ways is the market. If it does not exist, 
there is no market. Many countries (company, 
businesspersons, artists, etc.) create a demand, forming the 
market. It would not be worth mentioning this truism, were 
there not developing some horrific crashes of economy right 
now because of the lack of understanding of such a simple 
thing. Paradoxically, if the entire money supply is 
concentrated in the hands of one person (or in the hands of a 
few percent of the population) and they do not want to share 
it, the market collapses. Otherwise, as the model of the crises 
of overproduction shows, the entire money supply is gradually 
moving into the hands of the owners of capital, that is, the 
industries’ owners. All the money supply may be simply 
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represented as the area of an “infinity sign” (figure 8 rotated 
horizontally). Here one part of the sign is money in the hands 
of the capital owners and the means of production, and the 
other – all the the rest who do not have capital, in contrast to 
the rich free working people (the turnover rate is not yet 
included). In a normal economy, there are two equal parts 
(complex dynamic equilibrium, etc.). However, if one side has 
outweighed the money supply, the market will collapse. 
Paradoxically, if the capital, that is, the owners of a small 
number of industries, banks and just rich people, has 
concentrated all the money supply and still grown rich, then 
the other side will not have this money supply. It is known 
that no money, no demand. However, companies, stocks, cash 
in banks, real estate - there is capital. The money supply does 
not exist in isolation from the goods and other people because 
on a desert island all the millions is paper. It is similar 
situation if no product then no money. Deficiency of money at 
the majority means that most of population will not be able to 
buy a product that is factories will no longer make a profit. 
Profits will stop, the stock will fall, and there will be no 
salaries. No salaries and shares fall and people will rush to the 
banks for savings and banks will fall. Banks fall and realty 
depreciate. Paradoxically, if someone becomes extremely rich, 
concentrates all the money in his hands and does not want to 
share them, the entire economy will collapse, and he will 
become a beggar. Paradoxically, the rich man can be rich just 
with everyone; otherwise, all the wealth is fast becoming a 
penny. 

This model explains in a simple way the crises of 
overproduction, because as soon as manufacturers take all 
money, demand falls and the market economy collapses. But, 
if in the sight of infinity the owners of capital constantly 
redistribute some of their profits back, i.e. equalize the 
distribution of the money supply, the system continues to 
operate. If the richest men redistributed their profit, then both 
parties can grow indefinitely, since the collapse of the market 
and the economy does not occur. This is economy at most 
basic, simplistic and primitive level. 

Puzzlingly, the salary is the basic foundation of the 
modern economy, salary has caused limitless growth of 
modern economy although the second most important is 
credit, and the redistribution of income via shares, taxes create 
additional stream of money (wealth) back to all. There is no 
wealth in a poor society. The richest countries in the world 
have greatest redistribution via wages, loans, taxes, shares: in 
the middle of the last century in America, as Lee Iacocca 
wrote, personal income tax for millionaires reached 90% [2]. 
Salary (credit, tax) is a form of demand, and therefore the real 
engine of the market and formers playing area of the market. 
At first to them paid for work, then the creator himself began 
to sell his work. 

But any needs have a limit, and the crisis of 
overproduction will come anyway. In addition, here the role of 
icebreaker of needs play creativity and innovation. However, 
luxurious sandals by the original designers may have up to two 
thousand pairs and more. On the other hand, no one will buy 
themselves two thousand identical boots. Nevertheless, the 
creative things you can have in infinite numbers. Thousands of 
designer dresses, a hundred ties, a dozen speed sport cars – not 
at all uncommon for wealthy people. From creative things, such 
as paintings, you can collect the gallery. Moreover, today, any 
thing can be creative, designer, luxurious, original – right up to 
the house and radiators. 

The same is true for scientific and other innovations – 
people change phones as outdated or no longer fashionable 

when radically new products appear for sale, and not 
because of necessity. Moral obsolescence is created by the 
appearance of a new, rather than the appearance of necessity. 
That is the creativity expanding demand and in all directions 
and dimensions in terms of volume and time, this means the 
market capacity and removability of goods over time. It has 
made the process continuous, in some cases by a bottomless 
capacitance. The closer the product is to a work of art, the 
greater the demand. 

Paradoxically, conveyor and mechanical labor of a 
worker led not to a decline of the role of creativity, but to its 
growth. The conveyor’s role in a simple mechanical 
reproduction is rapidly reduced to zero. Research and design 
core of firms, which designed not only goods, but also the 
right line conveyor, appeared. In fact, a new area of 
creativity has been born. The first "labels" come in sight. For 
repeating someone else's patent one could be brought to 
justice. Creativity is magnified in developing the product, 
bringing it to perfection in the development of technology 
goods, bringing it to perfection in the development of the 
production line product, and bringing it to perfection – all 
this culminated in Japan, where all three processes finally 
became creativity. Modern firms are a scientific and design 
and creative core that projects not only product design, but 
also line of its production and even advertising and sales 
strategy, bringing all aspects to perfection, and then giving 
the production to other players. In addition, those players 
who produce goods and accessories often already are too 
firm. 

Technology and specialization, paradoxically, have not led 
to the death of creativity as such in the industry, but by making 
turn, have led to an almost infinite variety of new creativity 
forms and an endless variety of narrow creative industries and 
strengthened the role of creativity. Narrow specialization has 
led to an explosion of multivariate creativity. 

To summarize these and other trends in the 
development of a modern economy, which we consider in 
other articles, we can argue about a greater role of creativity 
and about the future economy as the creative economy. 

Development of machines will not lead to a reduction 
of the human role, but will lead to the Masters society, when 
everyone will be a Master or will strive to achieve 
excellence. 

 
3. CREATIVE EDUCATION 

 
We have the goal of education – Master. Master is the 

one for whom daily activities are creativity, and he regularly, 
consistently and systematically receives a significant result. 

Tens of thousands of hours of work on the skill prove 
Master. Master is a virtuoso of his thought and his way of 
thinking, because most of the Masters first create in the 
mind. Master is a complex mental skill, including skills of 
observation. Master is a special set of human qualities. 
Master is able to control himself and to work with work 
system habits. Master means the ability to create constantly; 
so Mozart created more than six hundred works. Master is a 
special outlook on the world (worldview, ideology) [8]. 
There is no qualification for all that, until none of the 
university could qualify Mastery. So far, in the best case we 
have obtained specialists. 

In the future, we will most likely have to rebuild the 
preschool, school, university and postgraduate studies to be 
able to earn up in time to tens of thousands of hours before 
maturity. We need a whole technology of industrial 
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production of hundreds of skills, qualities, habits, and not 
just knowledge, the whole ideology of education, not only 
borrowed from art and training virtuosos and athletes, but 
also in science and technology, that is, outstanding scientists 
and geniuses of design. 

This technology, in our opinion, will be based on 
technology of developing observation skills, habits; 
mastering all types of thinking; accelerated mastering in all 
the basic kinds of creativity; mastery of insight, the state of 
integrity; creative thinking. Such technology will be based 
on technology of learning from childhood using all the basic 
kinds of creativity primarily on mental level. It means to 
draw in the mind, to create shapes and objects in the mind, to 
create any sound and musical objects in the mind, to be able 
to build any movement of the body and complicated 
complexes of the body form in the mind and then embody 
them. That should make acquiring later skills easier; enable 
to manipulate any long formulas in the mind, skills to do all 
kind of mental work in mind. That is, from childhood to 
develop a block of all kind of mind skills and one-two block 
of "external" art skills - of some arts and science skills as 
basic education such as professional athletes and virtuosos, 
and then take up the specialization. 

It is to develop the mental basic skills from childhood, 
i.e. to draw in the mind; to create forms, sculpture, houses, 
cars, etc. in the mind; to create dynamic objects, films, 
situations, projects in mind; to create any kind of music and 
sound canvas in the mind. As well as to solve problems 
ranging from simple to complex in the mind; calculate and 
display a formula in mind; design in mind. That is to create 
in the mind the drawings, apparatus, devices, programming 
of mind, etc.; build skills in mind, that is to design skill, 
dance moves, acting improvisation, the sports movement to 
the smallest detail in the mind and be able to immediately 
embody any thought up body composition, etc. 

First of all, educate and train the base to work in the 
mind, discovered [3] in the vast majority of the known 
geniuses and successful figures in general, learn to work and 
do everything in the mind. Teach thinking patterns, shapes, 
sounds, music, designs, formulas and countless arsenals, to 
be able to create all in the mind. And, based on the mental 
basic skills to create in the mind and the external key skills, 
professionally developed since childhood, has already 
according to the needs, desires and demands to pass many 
years of specialization in selected areas and professions to 
achieve the Master level. To put it simply, the future of 
education is the future of professional training, but like 
Leonardo da Vinci that is professional in all areas at once 
using synergistic cumulative effects of different specialties 
and disciplines of art. 

This is professional training since childhood, but this is 
training like Leonardo da Vinci. Do not only provide 
information in childhood but mental skills that are 
impossible to forget and lost. Although we all have our legs 
from birth (exceptions do not count), all of us for many 
months just learn to walk. We learn to see, eat, even digest 
food. We have been learning to control the body, simple 
movements. So why do we think that learning to control the 
mind, the brain, and ourselves is not necessary? It is obvious 
that even if you had the ability from birth, you would have a 
long time to learn to control. After training walking, an 
infant should be taught to control the brain, mind, feelings, 
because at this time he learns to control himself, to walk, to 
manage his physiology. After acquiring walking ability and 
physiology control, we will have at least three years to train 

our mind, brain and body as versatile. However, it will be a 
professional training without losing seconds of time, as in 
modern virtuosos – universal training. This Master concept 
partly developed in the works [1, 3, 4]. 

 
4. MASTER OF EDUCATION 

 
What is the purpose of learning? In the work "Theory 

of the creative process" [1], we considered this process. 
Firstly, the student must have entire knowledge, such as the 
native language, that is, not to reason and immediately 
recognized and applied instantly "without hesitation" in 
mind. Secondly, it should translate skill in visual or sensory 
plane - an experienced doctor at a glance can see signs 
("face") of the disease as a coherent whole set. Third, a 
person (personality, individual) has to change –many autistic 
savants know and sometimes memorize tens of thousands of 
books, but they are not creative, do not make discoveries. In 
addition, fourthly, he must be able to apply the information. 
However, is it ideal? Real ideal of learning – is the Master, 
who creates with this knowledge freely, and does it 
constantly, permanently and perfectly, brilliantly. 

Master is ideal of post-information society and studying. 
 

5. ELECTRONIC EDUCATION – IT MUST BE ONE 
HUNDRED PERCENT OF GUARANTEED RESULTS 
 

Briefly and simply, this concept “one hundred percent 
education” implies that the program will not simply release a 
student, until he reaches the required level of skill, 
knowledge and problem solving. 

Firstly, he will return to the smallest nuances of 
working off repeatedly, until he gains the knowledge. It is 
possible to retake endlessly, but only if a student knows well 
or perfectly, he will pass. Nobody of all those who finish 
program, can be unaware. 

Secondly, the program can start with the absolute zero, 
in contrast to the teacher. The start of the program can 
absolutely be based on a minimum level of not only 
knowledge but also skills. In addition, any material can be 
"scrolled" repeatedly until the student understands. 

Third, the program continuously generates invisible 
tests, making the student pass an accelerated half-forgotten, 
unsteadily study, poorly spent or unexplored area. The 
program can be in contrast to the teacher constantly checking 
and testing directly in the process of learning with a variety 
of methods. Well-protected and properly made system is 
almost impossible to cheat (there is not only program), and it 
still will take you through the necessary nuances, and those 
who really know, will not even notice that there was a check 
up. 

Fourth, it just does not let the student make more than a 
few steps forward, if a question is not fulfilled to the level of 
master or not done. 

Fifth, the program in this concept will simply not allow 
the student to bypass or ignore not only some material or 
subject, but also even the smallest important key point, 
nuance. The pupil is held through a model of mental skill 
with the entire tiny nuances model and he repeatedly passes 
with thinking all mental skills. Students also cannot neglect 
to do tasks or exercises, which are, create in such a way that 
students must have "knowledge" (mental model of thing or 
mental model of experience) or "mental skills" regardless of 
the desire to learn the material. A mental model formed with 
a mental skill. 
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Mental skills and self produce knowledge and it is 
partly a conscious mental skill. For example, if a student has 
reproduced visually in his mind some object for a few 
thousand times, he produces a mental skill to do it. He can 
reproduce that object quickly in his mind at any time and 
some even cannot forget it after ten years. However, in your 
mind you do that thousands of times faster, sometimes it is 
in an hour. 

Sixth, the student can take in the material quickly or 
slowly depending on the ability to learn the material. A 
normal program can generate again and again all more and 
more simple tasks, modern software and storage power allow 
you to install tens of thousands of tasks for each topic and 
nuance, and even generate new original tasks - the pupil 
moves in the most comfortable plane and with the speed 
necessary for an individual. You can generate the smallest 
and affordable steps, break complex tasks into a bunch of 
small and basic ones. 

There is also a seventh, twentieth, hundredth – this 
concept of "one hundred percent of guaranteed learning" or 
"one hundred percent result" we partly revealed in the 
monograph "Problems of knowledge representation in 
information technology" [7], and many other articles. We 
consider knowledge as a mental skill and mental model, 
which is produced by the mental skills and experience. 

Any skill requires Mastery and Master. Some of skills 
can do with the program on a good level. 

 
6. CULT OF BEAUTY  AND GENIUS 
 
6.1. Beauty, evolution, perfection, development,  
       enhancement, elaboration 

Beauty, as shown in the work "Theory of the creative 
process: The structure of the mind (intellect) [1], is the 
primary internal evaluation of consciousness perfection 
phenomenon, i.e. evolutionary phenomena, in all kinds and 
aspects. Beauty is the assessment of the evolution of a 
certain phenomenon – not only objects, individuals, but also 
knowledge of the philosophical and scientific theories, all 
new creatures, actions, and even thoughts. Any evolution 
and perfection, estimated by us, will be evaluated as the 
beauty of varying intensity – from the simple newness to the 
complex manifestations of comparison. So then the work of 
beauty, beauty creating, what do the creators, will be a really 
creative evolution. In addition, any new creativity, perfect, 
evolutionary in any aspect, is the work of beauty, as in art. 
Beauty is an intuitive estimation of evolution. 

Thus, if beauty is an evolutionary assessment of any 
phenomenon in any industry and profession, then any 
activity is transformed into art and creativity of beauty in all 
its forms, that is, creator of beauty is the creator of evolution 
(and partially novelty) in all aspects. That is why even the 
scientists of most diverse specialties wrote enthusiastically 
about the beauty formulas, theories, ideas, wrote about the 
same well-known designers and even engineers, biologists, 
athletes, soldiers, philosophers [1] and all the figures of the 
intellectual labor of all infinite shapes and forms. Moreover, 
the ideal of this activity is not a specialist, but a master. Then 
the foundation of the modern value (not prime cost) of the 
goods is creativity in all forms and aspects. 

 
6.2. Cult of beauty 

Under assumptions in “Theory of the Creative 
Process” [1], a sense of beauty associated with creativity and 
partially with genius, and the stronger the sense of beauty is 

shown, the more taped the desire to create and evolutionary 
activity. If beauty is evolutionary in all forms, a society 
based on the cult of beauty intensively develops. No wonder, 
the cult of beauty existed in Ancient Greece, where was an 
incredible amount of geniuses in relation to the population 
and time. Another cult of beauty was deliberately developed 
in Japan in the era of technological breakthrough, partly 
supported in modern China at the expense of Culture. The 
Renaissance had the cult of beauty. Technological 
explosions and blossoming flowers in Japan are 
accompanied by a certain cult of beauty. There is an 
observed correlation between the cult of beauty and a 
massive appearance of geniuses. 

Beauty brings Attention and causes Love as full 
attention; Love causes Passion as mastering an evolutionary 
phenomenon. There is a clear evolutionary trend. Picking 
Beauty is picking the most evolutionary phenomena around 
them, the perfect things, the pursuit of beauty is the pursuit 
for evolution, and creation of beauty is creative evolution. 
We clearly face a psychological mechanism of evolution of 
humankind. A society based on Beauty develops naturally, it 
itself strives for beauty; it tends to all that is evolutionary. 

The cult of beauty in all forms is the cult of evolution 
and creation. In the society of Masters, the cult of beauty, 
Master Cult, Excellence Cult, etc will have to evolve. 

The future is not technology. This is Master, Creative 
Society, Cult of Beauty, and Cult of Mastery like the 
Ancient Greece. 

 
7. SOURCES OVERVIEW 
 

The concept of beauty as an evolutionary mechanism 
was considered by I. Efremov and many others [cit. in 1, 3-
4], but in this article Beauty is regarded as a comprehensive 
assessment of evolutionary phenomena, irrespectively to the 
type of activities. Mechanisms of "Beauty-Love-Passion," 
"Beauty-Creation" and others are the evolutionary 
mechanisms of the human population as a whole 
complementing the genetic evolution of the evolution of the 
brain, consciousness, society, etc. The Cult of Beauty is 
considered as a cult evolution, gently stimulating the 
development of society.  

J. Howkins, R. Florida [9], T. Kacerauskas, M. Stern [10], 
D. Batten, S. Cunningham, K. Dopfer, A. McRobbie [11], 
J. Putts studied creativity and the economy, Creative 
Industries, Creative Economy at al. Some of these authors 
consider Creative Economy only as a part of the economy. 
Whereas we show that the creative element has emerged as 
part of the work (as a some percentages of the total work) 
absolutely all areas of the economy, even classics areas such 
as agriculture (new products, new methods management), 
construction, mining industry (new methods of exploration, 
mining, processing, refining, offensive miner Stakhanov 
who performed dozens of norms). Therefore we consider 
Creative Economy not as a separate part of the economy, but 
on the future of the economy as a whole. At the same time, 
we consider the issue from various sides such as cognitive 
theory, economics, neuropsychology, psychology, creative, 
etc., providing a philosophical synthesis of all the sciences, 
including the concept of beauty and creativity as an 
evolutionary mechanism, some genetic and psychological 
characteristics of the human species, allowing it to win the 
evolutionary race.  

Creativity in school and education, creative learning in 
general, were engaged by A. Craft [14-16], 
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H. Parchurst [cit. in 22], S. Scoffman [17], P. Burnard, 
T. Cremin, M. Carnoy, D. Davies, M. Fryer [19], J. Guilfred, 
H. Gibson, D. Hayes, B. Jeffrey [16], M. Joubert, 
R. Dineen [cit. in 22], S. Parness, P. Kind [20], C. Rodgers, 
J. Russell, D. Treffinger [18], A. Wilson, H. Walberg 
[cit. in 22], R. Shaheen [22], K. Kim [21] and others 
[cit. in 22]. Here we consider the goal of any training as a 
Master with continuous creativity, because we have a look at 
the training with other hand. Questions of guaranteed (with a 
probability closed to unity) education were engaged by 
P. Galperin [cit. in 12], B. Badmaev [12],  V. Shatalov [13], 
V. Shahidganian [cit. in 7], L. Landa, B. Skinner, 
N. Crowder. But the creation of a separate theory of "one 
hundred percent of guaranteed training" at the present level 
and with current feasibility (PCs, computer networks, 
breadth of software, media, cognitive, psychological, etc. 
features) was proposed by the authors [7]. As well as its 
development as a pedagogical concept of one hundred 
percent of excellent study in which it will be just nobody 
without perfect knowledge and skill among those who have 
passed to the highest level of the program, also belongs to 
the authors [7]. 
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KREATYWNE SPOŁECZE ŃSTWO, KULT PI ĘKNA I PRZYSZŁO ŚĆ EDUKACJI 
 

Cechy Рostinformacyjnego Społeczeństwa i przyszłość rozwoju społeczeństwa, m.in. Społeczeństwa Kreatywnego, są 
omawiane w artykule. Jest to najwyższy etap Рostinformacyjnego Społeczeństwa, który zapewni społeczeństwu kreatywność 
i piękno. Są także omawiane problemy korespondujące z "gospodarką kreatywną" (czyli gospodarką opartą na kreatywności) 
oraz edukacją kreatywną w Społeczeństwie Kreatywnym. Edukacja Kreatywności jest wymaganiem nowoczesnej 
gospodarki, bez której w dużej mierze nie potrafi ona skutecznie istnieć. Potrzebne rozwiązanie zadania przejścia od 
społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa Mistrzów, od wiedzy pedagogicznej - do mistrzostwa we wszystkich 
formach, jak również te, które są przejściem od kultu wiedzy do mistrzostwa. 

W przyszłości najprawdopodobniej będzie potrzeba odbudowania przedszkoli, szkoły, uczelni i studiów 
podyplomowych, aby móc przeznaczyć nawet dziesiątki tysięcy godzin zdolnych spowodować rozwój twórczego myślenia. 
Potrzebna jest cała technologia produkcji przemysłowej setek umiejętności, cech, nawyków, a nie tylko wiedzy, cała 
ideologia edukacji, nie tylko uzyskana od sztuki i kształcenia wirtuozów i sportowców, ale również w dziedzinie nauki 
i technologii od wybitnych naukowców i geniuszy. 

 
Słowa kluczowe: kreatywne społeczeństwo, gospodarka kreatywna, piękno, mistrz, umiejętność, geniusz. 
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Streszczenie: Artykuł przedstawia zagadnienie zastosowania 
dokumentów muzycznych utworzonych zgodnie z architekturą 
IODA (ang. Interactive Open Document Architecture). Dokumenty 
w architekturze IODA składają się z wielu plików powiązanych ze 
sobą semantycznie. Zależności te definiowane są w tzw. grzbiecie 
(ang. spine) dokumentu będącym plikiem w formacie XML (ang. 
eXtensible Markup Language). Dokumenty muzyczne tworzone 
zgodnie z architekturą IODA zawierają ścieżki dźwiękowe 
utworów, słowa piosenek, zapis nutowy melodii i inne rodzaje 
danych. Zastosowanie dokumentów muzycznych IODA rozszerza 
możliwości wyszukiwania utworów muzycznych. Dzięki 
architekturze IODA utwory muzyczne można wyszukiwać między 
innymi na podstawie fragmentów tekstów śpiewanych w utworach 
oraz na podstawie zapytań QbH (Query by Humming), które są 
fragmentami melodii występującymi w utworach.  

 
Słowa kluczowe: wyszukiwanie informacji, zapytania, dokumenty 
muzyczne, architektura dokumentów. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Sieć Internet pozwala na pozyskanie informacji i 

danych zapisanych w wielu różnych formatach. Dane 
oznaczają zarejestrowane fakty, natomiast informacje są 
produktem przetwarzania danych pozwalających na ich 
interpretację. Informacje i dane są rozpowszechniane między 
innymi w postaci tekstu, obrazków, strumieni wideo oraz 
ścieżek dźwiękowych. Zasadniczym problemem podczas 
korzystania z Internetu jest konieczność odszukania 
informacji, którymi użytkownik jest zainteresowany. W 
najszerszym zakresie metody wyszukiwania zostały 
zaadaptowane do informacji i danych zapisanych w postaci 
tekstu. Powszechnie stosowane wyszukiwarki internetowe 
przeprowadzają wyszukiwanie przede wszystkim słów 
występujących na stronach internetowych i w innych 
dokumentach udostępnionych w sieci. Jednak istnieje 
również możliwość wyszukiwania dokumentów graficznych 
na podstawie ich zawartości oraz plików dźwiękowych na 
podstawie sekwencji dźwięków, jakie w nich występują. 
Niniejszy artykuł poświęcony jest plikom dźwiękowym. 

Artykuł przedstawia zastosowanie architektury IODA 
(ang. Interactive Open Document Architecture) do 
usprawnienia procesu wyszukiwania danych dźwiękowych. 
Za pomocą tej architektury pliki i dane dotyczące dźwięku 
zapisywane są w postaci tzw. dokumentów muzycznych. 
Dokumentem muzyczny jest to dokument dźwiękowy, 
którego główną treść stanowi muzyka. Treścią dokumentów 
dźwiękowych mogą być natomiast inne sekwencje 
dźwięków. Dokumenty muzyczne w architekturze IODA 

składają się z wielu plików powiązanych ze sobą 
semantycznie. Powiązania semantyczne zapisywane są w 
postaci pliku XML (ang. Extensible Markup Language). 
Zorganizowanie danych w postaci tego rodzaju dokumentów 
pozwala na rozszerzenie możliwości wyszukiwania 
informacji i danych dźwiękowych.  

 
2. WYSZUKIWANIE PLIKÓW D ŹWIĘKOWYCH  

 
Podczas wyszukiwania dowolnego rodzaju informacji i 

danych stosuje się zapytania (ang. query). Zapytanie jest 
zbiorem danych, które określa rodzaj poszukiwanych 
zasobów. W przypadku wyszukiwania plików muzycznych 
zapytanie może mieć kilka różnych postaci. Jednym z 
najprostszych rodzajów zapytań do danych muzycznych to 
takie, które zawiera tytuł, autora utworu muzycznego lub 
inne metadane. Matadane są to dane opisujące treść pewnego 
zbioru danych. Matadanymi jest na przykład rok 
skomponowania utworu oraz nazwa albumu zawierającego 
utwór. Posiadanie takich danych w ogólności pozwala na 
szybkie odszukanie utworu muzycznego lub informacji o 
nim. Użytkownik poszukujący utworu może jednak nie znać 
jego tytułu, autora ani innych danych o utworze. 
Wyszukiwanie jest również możliwe, jeśli użytkownik zna 
fragment tekstu występujący w utworze lub fragment 
melodii tego utworu.  

Utwór muzyczny można znaleźć na podstawie 
fragmentu tekstu, jaki jest w nim zawarty w taki sposób, że 
najpierw na podstawie znanego fragmentu określa się tytuł 
utworu oraz jego autora, a następnie na podstawie tych 
metadanych wyszukuje się ścieżkę dźwiękową utworu. 
Określić tytuł i autora utworu na podstawie fragmentu tekstu 
zawartego w utworze można za pomocą wyszukiwarek 
internetowych ogólnego przeznaczenia. Podanie znanej 
frazy, jako zapytania do wyszukiwarki wraz z dodatkowymi 
informacjami wskazującymi na to, że poszukiwany jest tekst 
piosenki, pozwala zawęzić obszar poszukiwań do zbioru 
stron internetowych zawierających informacje o 
wyszukiwanym utworze.  

Inny rodzaj wyszukiwania występuje wtedy, gdy 
użytkownik poszukuje piosenki na podstawie fragmentu 
melodii zawartej w tej piosence. Zapytanie zawierające taki 
fragment melodii nazywane jest zapytaniem QbH (Query by 
Humming) [1]. Istnieje szereg serwisów internetowych 
przeznaczonych do realizacji takich zapytań. Opracowane 
zostały również liczne algorytmy przeznaczone do realizacji 
tego rodzaju zapytań [1][2]. Niestety, wyniki wyszukiwań 
przeprowadzanych za pomocą takich zapytań zawierają 
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liczne błędy. Dopasowanie zapytania do melodii zawartych 
w plikach muzycznych jest problematyczne. Wynika to z 
faktu, że na utwory muzyczne składa się wiele różnych 
dźwięków wytwarzanych za pomocą różnych instrumentów 
muzycznych oraz ludzkiego głosu. Wyodrębnienie samej 
melodii z utworu muzycznego wymaga przetworzenia tego 
pliku w szerokim zakresie. Problem wyszukiwania za 
pomocą zapytań typu QbH można jednak rozwiązać za 
pomocą wykorzystaniu architektury IODA.  

Mechanizmy wyszukiwania na podstawie zapytań typu 
QbH oraz na podstawie innych zapytań odnoszących się do 
zawartości utworu muzycznego są częściowo wspierane 
przez standardy MPEG7 i MPEG21 przeznaczone do zapisu 
plików muzycznych [3]. Pliki zapisane zgodnie z tymi 
standardami mogą zawierać tzw. deskryptory (ang. 
descriptors), które określają dane dotyczące zawartości 
utworów i przez to wspomagają ich wyszukiwanie. 

 
3. ARCHITEKTURA IODA  

 
Architektura IODA przeznaczona jest do tworzenia 

dokumentów elektronicznych posiadających cztery 
następujące cechy [4]:  

- wykonywalność,  
- mobilność,  
- inteligencję, 
- interaktywność.  
Wykonywalność dokumentu polega na tym, że oprócz 

tekstu czy informacji w postaci graficznej, dokumenty w 
architekturze IODA posiadają również funkcjonalność. Na 
przykład mogą one uruchamiać się na urządzeniu 
użytkownika w różny sposób, w zależności od rodzaju 
urządzenia. Ponadto w ramach dokumentu mogą być 
uruchamiane programy komputerowe. Na przykład artykuł 
naukowy może zawierać skrypt pozwalający na wykonanie 
obliczeń opisanych w tym artykule.  

Inną cechą dokumentu w architekturze IODA jest 
mobilność [5]. Dokument posiada zdolność do 
przemieszczania się po sieci Internet. Dokument zawierać 
może listę adresatów, do których jest on dostarczany. 
Adresaci ci mogą mieć za zadanie zarówno odczytać dane z 
dokumentu, jak i pewne dane do niego wprowadzić.  

Dokumenty w architekturze IODA posiadają również 
taką cechę, że są inteligentne. Cecha ta polega to na tym, że 
dokumenty funkcjonują jak agenty komputerowe w systemie 
wieloagentowym i mogą między innymi wymieniać między 
sobą dane [6]. 

Ostatnią cechą charakterystyczną dokumentów w 
architekturze IODA jest interaktywność. Polega ona na 
współpracy z użytkownikiem w dostarczaniu i wydobywaniu 
danych. Na przykład dokument może prezentować użytkowi 
sugestie dotyczące tego, jakie dane użytkownik powinien 
wprowadzić, zachowując przy tym prawo użytkownika do 
udostępnienia tych danych [7].  

Dokumenty utworzone w architekturze IODA 
charakteryzują się tym, że składać się mogą z wielu plików. 
Wśród tych plików mogą być pliki tekstowe, wykonywalne 
pliki binarne, skrypty itp. Wszystkie te pliki połączone są ze 
sobą za pomocą pliku w formacie XML, który stanowi 
grzbiet (ang. spine) dokumentu. Nazwa pochodzi od łączenia 
wielu zapisanych kartek papieru w jeden dokument za 
pomocą plastikowej oprawy. Plik ten zawiera dane o 
semantycznych relacjach między różnymi plikami 
wchodzącymi w skład dokumentu IODA. Plik taki określa 
również powiązania pomiędzy różnymi fragmentami 

dokumentów. Na przykład definiować może uruchomienie 
pewnego skryptu w określonej części dokumentu. Sposób 
tworzenia dokumentów za pomocą grzbietu w formacie 
XML porównać można do strony internetowej, w której 
główną część stanowi plik tekstowy w postaci pliku HTML, 
w którym są odnośniki do innych plików, takich jak pliki 
graficzne, które wchodzą w skład strony internetowej. W 
tym przypadku również jeden dokument, którym jest strona 
internetowa składa się z wielu plików.  

 
4.  DOKUMENTY MUZYCZNE IODA  

 
Zastosowanie architektury IODA do danych 

muzycznych prowadzi do utworzenia dokumentów 
muzycznych. Zostały one nazwane IMD (ang. IODA Music 
Documents) [8]. Dokument taki zawiera powiązane ze sobą 
semantycznie pliki zawierające dane dotyczące utworów 
muzycznych. Dokument muzyczny IMD zachowuje 
wszystkie cechy dokumentu IODA, jakimi są 
wykonywalność, mobilność, inteligencja i interaktywność.  

W skład dokumentu muzycznego IMD wchodzić mogą 
następujące rodzaje plików:  

- ścieżka dźwiękowa utworu (np. pliki w formatach  
MP3, OGG, FLAC), 

- słowa utworu muzycznego (np. pliki w formatach  
TXT, HTML, PDF), 

- wersja utworu w postaci pliku MIDI, 
- metadane, 
- strumień video (np. pliki w formatach  AVI, MP3), 
- inne pliki. 
Powiązania pomiędzy plikami określane są w grzbiecie 

dokumentu będącym plikiem w formacie XML. Powiązania 
między plikami odnosić się mogą do całych plików, jak 
również do ich fragmentów. Na przykład powiązanie między 
dwoma plikami zapisane w grzbiecie dokumentu polegać 
może na tym, że dany jest plik ze ścieżką dźwiękową utworu 
oraz plik z tekstem tego utworu. Zależności semantyczne 
zapisywane w grzbiecie mogą być również bardziej 
szczegółowe. Mianowicie, plik XML zawierać może dane 
dotyczące tego, które fragmenty tekstu piosenki są śpiewane 
w poszczególnych chwilach czasu trwania utworu. Podobna 
relacja, jak między ścieżką dźwiękową utworu a tekstem 
piosenki, zachodzić może między ścieżką dźwiękową a 
melodią piosenki zapisaną w pliku o formacie MIDI. Pliki 
takie zawierają tylko i wyłącznie sekwencję ściśle 
określonych dźwięków. Pliki MIDI zawierać mogą 
sekwencję dźwięków będących melodią utworu 
muzycznego. Informacje o takiej zależności również mogą 
być zapisywane w grzbiecie dokumentu muzycznego.  

Informacje i dane zapisywane w pliku XML nie 
powodują modyfikowania plików wchodzących w skład 
dokumentu. Jest to bardzo istotna cecha dokumentów IMD. 
Pozwala to na tworzenie dokumentów muzycznych z 
istniejących plików. Dodatkowo istniejące aplikacje 
komputerowe przeznaczone do przetwarzania plików 
dźwiękowych mogą korzystać z plików wchodzących w 
skład dokumentów muzycznych niezależnie od tego, że pliki 
te są elementem dokumentów.  

Plik XML będący grzbietem dokumentu IMD definiuje 
sekwencję zależności pomiędzy dwoma punktami 
zakotwiczenia (ang. anchoring). Każdy z tych punktów jest 
albo całym plikiem albo fragmentem pliku albo pewną 
lokalizacją w pliku wchodzącym w skład dokumentu 
muzycznego. Istnieje konieczność różnego sposobu 
definiowania punktów zakotwiczenia w zależności od tego, 
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w jakim pliku występują. Na przykład w przypadku plików 
tekstowych punktem zakotwiczenia może być pewien znak 
znajdujący się w określonym miejscu pewnego wiersza 
pliku. W pliku XML dokumentu IMD dane takie umieszcza 
się zgodnie ze specyfikacją plików XML za pomocą 
znaczników.  

W przypadku dokumentów IMD zastosować można 
znaczniki o następujących nazwach <imd:line> i 
<imd:character>. Dla plików ze ścieżką dźwiękową 
utworów punktem zakotwiczenia może być pewien czas, jaki 
upłynął od momentu rozpoczęcia utworu. W dokumentach 
IMD mogą zostać umieszczone znaczniki <imd:hour>, 
<imd:minute> and <imd:second> definiujące kolejno liczbę 
godzin, minut i sekund, jakie upłynęły od rozpoczęcia 
utworu. Dla plików będących obrazkami punktem 
zakotwiczenia mogą być współrzędne pewnego punktu 
obrazka. Punkty te określić można za pomocą znaczników 
<imd:dimensionx> and <imd:dimensiony>. Przykładowo 
fragment pliku XML definiującego dokument muzyczny 
może mieć następującą zawartość: 

 
 <ioda:link> 
   <ioda:point> 
     <imd:file> song.mp3 </imd:file> 
     <imd:minute> 0 </imd:minute> 
     <imd:second> 30 </imd:second> 
   <ioda:point> 
   <ioda:point> 
     <imd:file> lyrics.txt <imd:file> 
     <imd:line> 3 <imd:line> 
     <imd:character> 5 <imd:character> 
   <ioda:point> 
 <ioda:link> 
 
Fragment ten określa powiązanie pomiędzy pewną 

chwilą czasu w pliku song.mp3, a pewnym miejscem w 
pliku tekstowym lyrics.txt. 

Taki sposób definiowania punktów zakotwiczeń 
posiada jednak istotną wadę polegającą na tym, że 
modyfikacja pliku może spowodować, że punkt 
zakotwiczenia się zmieni. Problem ten dotyczy przede 
wszystkim zakotwiczeń w plikach tekstowych. Jeśli 
początek pliku tekstowego zostanie zmodyfikowany, a plik 
XML określający zakotwiczenie nie zostanie 
zaktualizowany, to zakotwiczenie stanie się nieprawidłowe.  

Problem ten można rozwiązać, stosując metody 
określania zakotwiczeń znane z technologii dodawania 
przypisów (ang. annotations) do dokumentów [9]. Przypisy 
te są to dodatkowe notatki, jakie użytkownik może umieścić 
w czytanym przez niego dokumencie. Technologia ta 
stosowana jest na przykład w dokumentach w formacie PDF. 
Przypisy dodawane są w taki sposób, że zostają powiązane 
z pewnym fragmentem pliku, na przykład sekwencją 
wyrazów lub zdań. Jeśli sekwencja ta nie zostanie 
zmodyfikowana, zakotwiczenie pozostaje prawidłowe nawet 
wtedy, gdy zostaną wprowadzone zmiany w innych 
częściach dokumentu.  

Plik XML oprócz punktów zakotwiczenia określa 
również lokalizację plików, w których punkty te występują. 
Standard IODA umożliwia umieszczanie plików 
wchodzących w skład dokumentu w różnych lokalizacjach. 
Wymienione pliki mogą znajdować się na tym samym 
komputerze, na którym znajduje się grzbiet dokumentu 
będący plikiem XML. Mogą być umieszczone w tym samym 
katalogu, co grzbiet dokumentu, jak również w innych 
katalogach. Jeśli pliki umieszczane są w innych katalogach, 
plik XML musi zawierać ścieżkę do powiązanych ze sobą 

plików. Dodatkowo standard IODA pozwala na tworzenie 
zależności między plikami, które dostępne są zdalnie za 
pośrednictwem sieci Internet. W celu tworzenia zależności 
między takimi zasobami stosuje się powszechnie używane 
metody adresowania zasobów, tj. format URL (ang. Uniform 
Resource Locator).  

 
5.  ZASTOSOWANIE DOKUMENTÓW IMD  

 
Jednym z najważniejszych zastosowań dokumentów 

muzycznych IMD jest rozszerzenie możliwości 
wyszukiwania plików muzycznych. Tworzenie kolekcji 
utworów muzycznych w postaci dokumentów IMD pozwala 
na przeprowadzanie wyszukiwania utworów za pomocą 
metadanych tj. tytuł utworu, czy jego autor. Architektura 
IODA dodatkowo zwiększa możliwości przeprowadzania 
wyszukiwania na podstawie fragmentu tekstu utworu oraz 
zapytań QbH. Wyszukiwanie takie przeprowadzane może 
być bez konieczności wykorzystania zasobów 
zgromadzonych w sieci Internet. Użytkownik może mieć 
lokalnie zapisany zbior utworów muzycznych, wśród 
których przeprowadzać może wyszukiwanie, korzystając z 
wyżej wymienionych metod.  

Schemat wyszukiwania utworów muzycznych 
zgromadzonych w kolekcji utworów zapisanych w postaci 
dokumentów IMD przedstawiony jest na rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1. Wyszukiwanie utworów muzycznych zgromadzonych 
w postaci dokumentów IMD  

 
Rysunek ten uwzględnia trzy rodzaje zapytań. Są to 

zapytania zawierające: 
- metadane, 
- fragment utworu, 
- melodię QbH. 
W przypadku wyszukiwania za pomocą fragmentu 

utworu oraz zapytań QbH nie istnieje konieczność 
dopasowywania zapytań do ścieżek dźwiękowych utworów 
muzycznych. W przypadku zapytań będących fragmentem 
tekstu utworu dopasowywania takie byłoby możliwe w 
sytuacji przeprowadzenia procesu rozpoznawania mowy 
śpiewanej w utworze muzycznym, a następnie dopasowanie 
zapytania do rozpoznanego tekstu. Jakość takiego 
wyszukiwania byłaby niska, ponieważ występowałyby 
liczne błędy wynikające z trudności rozpoznawania tekstu 
śpiewanego w piosenkach. Korzystając natomiast z 
architektury IODA, zapytanie będące fragmentem utworu 
dopasowywane jest do pliku tekstowego zawierającego tekst 
utworu. Plik z tekstem utworu powiązany jest za pomocą 
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grzbietu dokumentu z plikiem zawierającym ścieżkę 
dźwiękową utworu. Jeśli nastąpi dopasowanie pomiędzy 
zapytaniem użytkownika a tekstem zawartym w pliku 
tekstowym, wtedy system wyszukujący może na podstawie 
pliku tekstowego określić, jaki utwór muzyczny zawiera 
dany tekst.  

Podobny schemat wyszukiwania występuje w sytuacji 
wyszukiwania za pomocą zapytań QbH. W przypadku 
wykorzystania dokumentów IMD wyszukiwanie 
zapytaniami typu QbH nie musi odbywać się na plikach 
zawierających utwór muzyczny, lecz wyszukiwanie 
przeprowadzane jest wśród plików MIDI, które są 
odpowiednikami utworów muzycznych. Pliki MIDI są 
sekwencjami ściśle zdefiniowanych dźwięków, w związku z 
tym dopasowanie zapytania QbH do takich plików jest mniej 
problematyczne niż dopasowywanie zapytań QbH do plików 
z utworami muzycznymi [10]. Po dopasowaniu zapytania 
QbH do pliku MIDI możliwe jest wydobycie utworu 
muzycznego, któremu dany plik MIDI odpowiada, dzięki 
grzbietowi dokumentu, w jakim zapisane jest to powiązanie.  

 
6.  ZAKOŃCZENIE  

 
W celu zrealizowania wyżej opisanego wyszukiwania 

konieczne jest posiadanie aplikacji korzystającej z 
możliwości IMD. Aplikacja taka może być uruchamiana 
lokalnie na urządzeniu użytkownika, na którym 
zgromadzony jest zbiór utworów muzycznych w postaci 
dokumentów IMD. Dodatkowo przeprowadzenie 
wyszukiwania wymaga posiadania zbioru tego rodzaju 
dokumentów, zawierających oprócz utworów muzycznych 
również pliki z nimi powiązane, w szczególności pliki MIDI 
i pliki z tekstem utworów. Kolekcja taka utworzona może 
zostać ręcznie, jak również możliwe jest opracowanie 
aplikacji wspierających tworzenie dokumentów IMD na 
podstawie zbioru plików z danymi muzycznymi. W 
przypadku rozpowszechnienia standardu IODA utwory 
muzyczne mogłyby być dostarczane razem z dodatkowymi 
plikami powiązanymi z nimi semantycznie wspierającymi 
wyszukiwanie utworów.  
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THE USAGE OF MUSIC DOCUMENTS CREATED IN THE IODA AR CHITECTURE 
 

The paper presents the usage of music documents created with respect to the IODA (Interactive Open Document 
Architecture) architecture. Documents in the IODA architecture consist of many files which are semantically related to each 
other. Relations are defined in the spine of the document. The spine is a file in the XML (eXtensible Markup Language) 
format. Music documents created in the IODA architecture contain music tracks, lyrics of songs, musical notations and other 
kind of data. Taking advantage of IODA music documents extends possibilities of performing the search for music data. The 
IODA architecture supports the search for songs on the basis of fragments of lyrics and on the basis of queries by humming 
(QbH) which are fragments of melodies occurring in songs.  

 
Keywords: information retrieval, queries, music documents, document architecture. 
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Streszczenie: Wytwarzanie oprogramowania wiąże się z 
szeregiem decyzji projektowych obejmujących architekturę 
aplikacji, wykorzystywane technologie implementacji, jak i 
zewnętrzne biblioteki. W pracy przedstawiono metodę wyboru 
technologii i bibliotek związanych z big data, której celem jest 
optymalizacja atrybutów aplikacji takich jak wydajność działającej 
aplikacji jak również optymalizacja procesu wytwarzania 
oprogramowania. Metoda wyboru obejmuje identyfikację 
parametrów bibliotek, określenie ograniczeń i celu optymalizacji. 
Na podstawie tych danych następuje ocena alternatywnych 
rozwiązań i wybór optymalnego wykorzystując metody 
optymalizacji wielokryterialnej. W kontekście zaproponowanej 
metody opisano wybrane systemy wspomagające. 

 
Słowa kluczowe: optymalizacja wielokryterialna, big data, 
integracja oprogramowania. 

 
1. WSTĘP 

 
Rozwój systemów big data (pl. wielkie dane lub 

gigadane) był spowodowany między innymi pojawieniem 
się znacznie większych ilości danych niż wcześniej 
przetwarzane [1] [2]. Wytwarzanie takich systemów jest 
związane z wykorzystaniem wielu bibliotek i modułów 
pomocniczych, które realizują znaczną część zadań systemu. 
Takie podejście wpisuje się w koncepcję integracyjnego 
wytwarzania oprogramowania. W podejściu tym, część 
funkcjonalności jest realizowania przez zewnętrzne 
biblioteki, które różnią się między sobą pod względem 
zakresu funkcjonalnego jak i parametrów działania, takich 
jak wydajność, cena i sposób implementacji w formie 
dostępnego API. 

Wybór odpowiednich bibliotek wymaga decyzji 
projektowych, które optymalizują zarówno wytwarzanie 
oprogramowania jak i finalne działanie. Dotychczas 
opracowano wiele technik wyboru bibliotek i modułów  [3] 
[4], jednak istniejące metody mają głównie charakter ogólny 
i abstrahują od konkretnych zastosowań.  Podejście takie 
powoduje, że niektóre aspekty praktyczne lub specyficzne 
dla konkretnych zastosowań nie zostają uwzględnione, przez 
co finalne wyniki mogą nie być optymalne. Istniejące 
rozwiązania w niewielkim stopniu uwzględniają między 
innymi: powiązania technologiczne między różnymi 
grupami alternatywnych modułów, warstwową budowę 
aplikacji, połączenia gotowych modułów i własnego kodu, 
oraz infrastrukturę wykonania. 

Biorą pod uwagę powyższe problemy, w pracy 
przedstawiono metodę wyboru technologii i bibliotek 
związanych z big data, której celem jest optymalizacja 

parametrów działającej aplikacji jak również optymalizacja 
procesu wytwarzania oprogramowania. 

Głównymi krokami metody są: identyfikacja 
parametrów bibliotek dla czasu wytwarzania i czasu 
działania, ocena alternatywnych bibliotek, określenie 
wymaganych ograniczeń parametrów, określenie wag 
optymalizacji dotyczących aplikacji, wybór bibliotek. 
Identyfikacja parametrów czasu wytwarzania i czasu 
działania aplikacji ma na celu zrównoważenie zużycia 
zasobów związanych z wytworzeniem oprogramowania 
względem korzyści w czasie działania aplikacji. Wybór 
alternatywnych bibliotek zależy od parametrów czasu 
wytwarzania i czasu wykonania zarówno dla tych bibliotek 
jak i spełnienia wymagań aplikacji. 

Ukierunkowanie badań na technologii big data wynika 
z dynamicznego rozwoju tej dziedziny nauki 
odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku. Szacuje się [2], 
że do roku 2019 rynek rozwiązań big data osiągnie wartość 
ponad trzech miliardów Euro. Odpowiada to wzrostowi 
rocznemu w tempie ponad 20% i może stanowić jeden z 
głównych nurtów rozwoju informatyki. 

 
2. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW APLIKACJI  

 
2.1. Parametry aplikacji 

Optymalizacja parametrów aplikacji dotyczy zarówno 
etapu wytwarzania jak i etapu działania aplikacji. Można 
założyć w uproszczeniu, że etap wytwarzania wiąże się z 
niepożądanymi nakładami, zaś etap działania wiąże się z 
pożądanymi korzyściami. Proces optymalizacji dąży do 
maksymalizacji korzyści przy jednoczesnej minimalizacji 
kosztów i parametrów niepożądanych [3]. 

Wśród parametrów czasu wytwarzania można 
wyróżnić przede wszystkim koszt i czas. Każdy z 
parametrów może być szczegółowo analizowany zależnie od 
szczegółowych faz projektu: przygotowanie i nauka, 
projektowanie, kodowanie. 

Parametry czasu działania aplikacji obejmują wiele 
ogólnych i szczegółowych metryk jakości takich jak 
wydajność, wiarygodność, prostota utrzymania i inne. 
Przykładowo, ogólny parametr wiarygodność [5] obejmuje 
szereg szczegółowych parametrów: niezawodność, 
dostępność, bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne 
(safety, security).  

 
2.2. Optymalizacja wielokryterialna 

Optymalizacja wielokryterialna jest znaną metodą 
optymalizacji stosowaną w przypadku, gdy występuje wiele 
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kryteriów optymalizacji. W procesie optymalizacji dąży do 
maksymalizacji funkcji celu. Ponadto przewiduje się 
zdefiniowanie ograniczeń na zasoby jako maksymalnych lub 
minimalnych wartości. Optymalizacja przyjmuje następujące 
założenia [3] [4]: 
• Zostają zdefiniowane atrybuty ),...,( 1 nqq  

• Dla każdej klasy usług (S) istnieje jeden lub więcej 
alternatywnych wyborów (s). 

• Każdy alternatywny wybór posiada określone wartości 
atrybutów ],...,[ 1 n

iii qqq =  

• Zdefiniowana funkcja celu (F) końcowej aplikacji jako 
suma ważona wartości atrybutów 

• Zostają zdefiniowane ograniczenia [ ]m
ccc QQQ ,..,1=  

W ogólnym przypadku problem jest modelowany jako 
całkowitoliczbowe programowe liniowe. 
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gdzie: F – waga funkcji celu, xij – wybór alternatywny j dla usługi 

Si, q – wartość atrybutu 
 

3. ROZWI ĄZANIA BIG DATA 
 

Podejście big data jest stosunkowo nowym 
rozwiązaniem stosowanym do zarządzania wielkimi 
zasobami danych, zazwyczaj nie posiadającymi ścisłej 
struktury i pochodzącymi z różnych źródeł. Big data 
wprowadza funkcjonalność zarządzania i analizy wielkimi 
zasobami danych do głównego nurtu rozwoju systemów. 
Jako argument potwierdzający zasadność stosowania tego 
typu rozwiązań podaje się, że co dwa dni powstaje tyle 
informacji co od początku cywilizacji do roku 2003 [1]. 

Istnieje duży wybór modułów, systemów, bibliotek i 
innych alternatywnych rozwiązań wspierających big data. 
Ich zakres funkcjonalny różni się zasadniczo zależnie od ich 
przeznaczenia i dojrzałości. Na rysunku 1 przedstawiono 
typy rozwiązań według grupy Experton [2]. 

 

 
 

Rys. 1. Typy rozwiązań big data według grupy Experton [2] 

 
W kontekście tej pracy wyróżniono następujące grupy 

systemów wspierających: 
• podstawowe biblioteki funkcjonalne (systemy)  - 

obejmują przetwarzanie danych i ich przechowywanie 
(np. Hadoop, NoSQL db) [6] [7] 

• frameworki wytwarzania - wspierają wytwarzanie 
oprogramowania (np. Spring Framework) [8] 

• środowiska zintegrowane (procesy) - wspierają 
rozwiązania takie jak analiza, wizualizacja, 
raportowanie (np. IBM Watson, SAP HANA) 

• Infrastruktura cloud 
 

4. METODA WYBORU ROZWI ĄZAŃ 
 

Zaproponowana metoda doboru rozwiązań big data ma 
na celu optymalizację parametrów aplikacji (wytwarzania i 
wykonania) przy założeniu, że mogą zostać wykorzystane 
gotowe biblioteki przy wytwarzaniu aplikacji. W tym 
rozwiązaniu uwzględniono zarówno dobór odpowiednich, 
istniejących rozwiązań jak również wytwarzanie 
wymaganych modułów od początku. Wybór właściwych 
bibliotek jest zależny od rozwiązywanego problemu, 
rozmiaru i charakterystyki danych. 

W analizie założono, że integrowane biblioteki są ze 
sobą kompatybilne, co implikuje zastosowanie tych samych 
języków programowania lub zgodnych interfejsów usług 
zależnie od sposobu integracji. Analiza zgodności wykracza 
poza zakres tej pracy i była szczegółowo opisywana przez 
autora w [9]. W uproszczeniu można założyć, że integracja 
na zasadzie komponentowej obejmuje wbudowanie 
biblioteki w aplikację i zastosowanie tego samego języka 
programowania. Integracja na zasadzie usług, natomiast, 
obejmuje wywołanie funkcji przez zdefiniowany interfejs 
zewnętrzny (zazwyczaj usługi Web services), co nie 
wymaga zastosowania tego samego języka programowania. 

 
4.1. Etapy wyboru 

Metoda wyboru obejmuje kilka głównych kroków 
decyzyjnych: 
1. Zastosowanie technologii big data 
2. Wybór metody wykonania 

a. wykonanie systemu od podstaw albo 
b. wybór bibliotek wspierających: 

i. podstawowe biblioteki 
ii.  frameworki wspierające 

iii.  zintegrowane środowiska 
3. Wybór cloud computing 

W celu usystematyzowania procesu wyboru konieczne 
jest zdefiniowanie następujących elementów analogicznie do 
problemu optymalizacji wielokryterialnej: 
• wymagane moduły funkcjonalne ),...,( 1 tSS   

• parametry aplikacji ),...,( 1 nqq  

• ograniczenia na parametry [ ]m
ccc QQQ ,..,1=   

• wagi dla funkcji celu 
 

4.2. Warunki wyboru technologii big data 
W wielu przypadkach wybór technologii big data nie 

jest zasadny. Zastosowanie tej technologii może być 
korzystne w przypadku, gdy system spełnia następujące 
wymagania [1] [2]: 
• Dane są dostarczane w ilościach, które nie mogą być 

przetworzone przez tradycyjne systemy 
• Analiza danych powinna wspierać decyzje w czasie 

rzeczywistym 
• Decyzje powinny być optymalizowane na podstawie 

danych otrzymywanych na bieżąco 
• Analiza danych powinna obejmować dane historyczne 

w różnych zakresach czasowych 
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• Występuje konieczność walidacji poprawności wielkiej 
liczby danych 

Ocena istnienia tych przesłanek jest pierwszym etapem 
decydujących o zastosowaniu big data. 

 
4.3. Ocena kosztów wykonania 

Dla uproszczenia, w dalszej części analizy będzie 
używane określenie biblioteka w znaczeniu zewnętrznej 
usługi lub frameworku.  

Dla każdej z alternatywnych bibliotek zostają 
określone: 
• wymagane zasoby 
• klasy usług (S) realizowane przez bibliotekę oraz 

atrybuty q dla każdej z realizowanych klas usług. 
• poziom spełnienia ograniczeń 

Powyższe dane stanowią jednocześnie minimalne 
parametry opisu biblioteki, które umożliwiają zastosowanie 
jej w proponowanej metodzie. 

W tabeli 1 przedstawiono modelowe biblioteki wraz z 
zaznaczeniem realizowanych klas usług oraz spełnienia 
ograniczeń. 

W przypadku kosztów wyróżniono: koszt 
programowania oraz koszt licencji biblioteki zewnętrznej. W 
przypadku zasobu czasu wyróżniono czas nauki, czas 
programowania oraz czas wdrożenia. Ponadto dla każdego 
modułu funkcjonalnego zostaje oszacowany koszt realizacji 
bez wykorzystania zewnętrznej biblioteki. 

W przypadku ograniczeń przyjęto decyzję binarną, że 
rozwiązanie może spełniać lub nie spełniać ograniczenia. 

 
Tablica 1.  Wzór macierzy oceny efektywności zastosowania zewnętrznych bibliotek 

 
Rozwiązanie Koszt Czas Moduł funkcjonalny Ograniczenia 
   S1 S2 S3 ... Q1 Q2 Q3 ... 
Biblioteka 1 c1 t1 1 1 1  1 1 1  
Biblioteka 2 c2 t2 0 0 1  1 1 1  
Biblioteka 3 c3 t3 0 0 0  0 1 1  
... ... ...           

 
 

4.4. Ocena korzyści i optymalizacja wyboru 
Celem optymalizacji jest wybór zewnętrznych 

bibliotek, które będą realizowały wymagane moduły. 
Typowe podejście do wyboru bibliotek [3] zakłada, że dla 
każdej funkcjonalności istnieje wiele alternatywnych 
realizacji. Zakładając takie podejście, problem może być 
zamodelowany następująco:  
• moduły odpowiadają klasom usług 
• alternatywne biblioteki realizujące wymagania 

odpowiadają alternatywnym usługom 
• inne elementy (atrybuty, ograniczenia) są 

modelowane jak w typowym podejściu. 
Takie podejście jednak, może nie odpowiadać 

realiom wytwarzania, gdyż jedna biblioteka może być 
pakietem, który realizuje wiele, choć nie wszystkie, 
moduły. W związku z tym w proponowanej metodzie 
wykorzystuje się dodatkowe warunki ograniczające 
zakres wyboru. Biblioteki mogą zostać zaklasyfikowane 
do kategorii, gdzie z każdej kategorii wybierana jest jedna 
biblioteka. Biorąc pod uwagę typową architekturę 
aplikacji tego typu wyróżniono następujące kategorie: 
środowiska zintegrowane i frameworki, biblioteki 
interfejsu użytkownika, biblioteki dostępu do danych. 
Jeżeli biblioteka nie należy do żadnej z tych kategorii, 
przyjęto, że może być dowolnie integrowana z innymi. Po 
dokonaniu klasyfikacji i określeniu alternatywnych 
kombinacji, dla każdego rozwiązania obliczane są 
następujące parametry: 
• koszt i czas wykorzystania bibliotek 
• koszt i czas implementacji nie zrealizowanych 

wymagań 
• wartość ważonej funkcji celu 
• weryfikacja ograniczeń 

Na podstawie dokonanych obliczeń dla 
alternatywnych kombinacji, zostają wybrane biblioteka, 
które zapewniają najwyższą wartość funkcji celu przy 
jednoczesnym spełnieniu wymagań na ograniczenia. 
Finalna aplikacja jest komponowana z wybranych 
bibliotek oraz dedykowanych modułów. 

 
5. SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE 

 
5.1. Bazy danych noSQL 

Rozwiązania big data są silnie powiązane z bazami 
danych noSQL, zwanymi też not-only-SQL [7] [10]. 
Zastosowanie nowego podejścia do przechowywania danych 
wynika z natury danych big data, gdzie struktura danych jest 
często nieokreślona lub też zmienna. Dzięki takiemu podejściu 
możliwe jest uproszczenie projektowania i uzyskanie większej 
skalowalności i wydajności. Wadą takiego rozwiązania jest 
podejście określane jako zasada CAP (Consistency, 
Availability, Partition Tolerance). Zasada CAP zakłada, że 
możliwe jest spełnienie dwóch z trzech właściwości. 

 

 
 

Rys. 2. Porównanie wydajności baz danych noSQL [7] 

 
W przypadku baz noSQL zasadnicze znaczenie ma 

skalowalność i wydajność. Wybór odpowiedniego rozwiązania 
w proponowanej metodzie optymalizacji może bazować na 
jednym z wielu dostępnych porównań wydajności baz danych 
noSQL, np. [7] [10], jak przedstawiono na rysunku 2. 

 
5.2. Frameworki wytwarzania 

Na rynku dostępnych jest wiele frameworków 
wytwarzania aplikacji, które różnią się między sobą poziomem 
zaawansowania i funkcjonalnością. Przykładem może być 
Hadoop [6], popularny framework zorientowany na 
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zastosowania big data udostępniający bazowe 
funkcjonalności. Wśród funkcji systemu dostępne są 
rozproszony system plików, szeregowanie zadań, 
algorytmy MapReduce. Hadoop nie udostępnia rozwiązań 
dających bezpośrednią korzyść biznesową, takich jak 
możliwości analityczne, dlatego zazwyczaj jest częścią 
bardziej złożonych systemów. 

Spring IO [8] jest frameworkiem programowania 
ogólnego zastosowania, choć zawiera również moduły 
dedykowane do rozwiązań big data. Budowa framworka 
jest wysoce modułowa dzięki czemu możliwe jest 
instalowanie i uruchomienie wyłącznie potrzebnych 
funkcjonalności. Stanowi wygodne narzędzie 
umożliwiające integrację niskopoziomowych rozwiązań 
takich jak Hadoop czy bazy danych noSQL. 

 
5.3. Porównywarki rozwiązań cloud computing 

Wykorzystanie rozwiązań cloud computing jest 
jedną z decyzji projektowych. W przypadku zastosowania 
takiego podejścia konieczne jest dokonanie optymalnego 
wyboru spośród wielu dostępnych alternatyw. Obecnie 
istnieje około kilkudziesięciu dostawców rozwiązań cloud 
computing, każdy z nich udostępnia różne opcje 
współpracy i zasady rozliczania należności. 

Podobnie jak w przypadku rozwiązań noSQL, na 
rynku pojawiły się systemy porównywania ofert 
pochodzących od różnych dostawców. Porównanie i 
wybór odpowiedniej oferty może stanowić uzupełnienie 
proponowanej metody optymalizacji wytwarzania 
aplikacji big data. Wśród dostępnych usług można 
wyróżnić systemy interaktywne takie jak: cloud-
computing.softwareinsider.com oraz Cloudorado 
www.cloudorado.com. Ponadto dostępne są liczne 
porównania tekstowe, np. opracowania Wikipedii. 

 
6. PODSUMOWANIE 

 
Zaproponowana metoda wyboru bibliotek ma na 

celu uproszczenie procesu wytwarzania systemów big 
data przy jednoczesnej optymalizacji działania. 
Przedstawione w pracy rozwiązanie dotyczy konkretnej 
dziedziny zastosowania i uwzględnia uwarunkowania 
techniczne występujące podczas implementacji. W 
konsekwencji, zakres alternatywnych wyborów zostaje 
zawężony zależnie od technicznych przesłanek 
wykorzystania bibliotek. 

Dalszy rozwój metody obejmuje implementację systemu 
wspomagającego, który będzie usprawniał proces opisu 
bibliotek, ich klasyfikacji oraz wybór finalnego rozwiązania. 
Wymagane jest również przebadanie wybranych bibliotek w 
celu opracowania ich rzeczywistych parametrów. Ponadto 
analiza może być rozszerzona o usunięcie ograniczenia na 
przypisanie biblioteki do jednej warstwy architektury aplikacji. 
Dzięki temu możliwe będzie odwzorowanie bibliotek, których 
zakresy funkcjonalne obejmują wiele warstw lub też 
pokrywają się częściowo z innymi bibliotekami. 
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OPTIMIZATION OF BIG DATA APPLICATION ATTRIBUTES CON SIDERING  
SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 

 
 

During software development, effective design decisions must be made considering application architecture, 
development technology and integration of external libraries. The paper presents a method of selection of big data 
technologies and libraries. The purpose of the method is optimization of application attributes such as performance as well as 
optimization of the software development process. The method covers identification of library parameters, specification of 
application constraints and definition of optimization purpose. Considering gathered information, alternative development 
options are rated and optimal solution is selected using multicriteria optimization methods. Selected big data supporting 
systems were described in the context of the proposed method. 
 
Key-words: multicriteria optimization, big data, software integration. 
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Streszczenie: Produkowane obecnie elementy elektroniczne do 
montażu powierzchniowego (SMD) mają tak małe obudowy, że 
producenci nie są w stanie umieszczać na nich dostatecznej ilości 
oznaczeń umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację. 
Ponadto, podobnie jak w przypadku elementów do montażu 
przewlekanego, w obudowie jednego typu mogą być zamknięte 
różne rodzaje elementów. Przykładem takiej obudowy jest 
obudowa SOT-23 (Small Outline Transistor).  
W celu umożliwienia szybkiej identyfikacji elementów 
umieszczanych w obudowie SOT-23 opracowany został algorytm 
oparty o macierze rozpływu prądów pomiędzy wyprowadzeniami 
obudowy. Opracowany algorytm został zaimplementowany w 
urządzeniu mikroprocesorowym, które, po dołączeniu do 
komputera PC, umożliwia również wyznaczanie charakterystyki 
zidentyfikowanego elementu. 

 
Słowa kluczowe: obudowa SOT-23, SMD, SMT. 

 
1. WSTĘP 

 
Rozwój elektroniki oraz konkurencja pomiędzy 

producentami elementów półprzewodnikowych 
doprowadziły do dużej różnorodności na rynku podzespołów 
elektronicznych. Obecnie istnieją dwie popularne metody 
montażu elementów elektronicznych, pierwszą jest 
technologia montażu przewlekanego - THT (z ang. Through-
Hole Technology), drugą technologia montażu 
powierzchniowego - SMT (z ang. Surface Mounting 
Technology). Obecnie elementy przewlekane są rzadziej 
wykorzystywane ze względu na swoje większe rozmiary. 
Projektanci układów elektronicznych dążą do miniaturyzacji 
urządzeń i nierzadko korzystają tylko z elementów SMT.  

Każdy element elektroniczny ma swoją obudowę która 
chroni go przed środowiskiem zewnętrznym, zapewnia 
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz zapewnia 
odprowadzanie ciepła wytwarzanego podczas pracy 
elementu [1]. Obecnie istnieje kilka organizacji zajmujących 
się standaryzowaniem elementów elektronicznych, np. 
JEDEC, IEC, JEITA. Najczęściej standard obudowy opisuje 
jedynie jej wymiary oraz materiał z którego powinna być 
wykonana, a nie definiuje jej zawartości, dlatego producenci 
mają dowolność w wyborze obudowy dla swoich 
elementów. Jedynym ograniczeniem z jakim muszą się 
liczyć jest moc cieplna jaką obudowa jest w stanie 
odprowadzić. Dopóki podzespoły są na tyle duże, aby 
umieścić na nich odpowiednie oznaczenia pozwalające 
jednoznacznie zidentyfikować element, nie ma znaczenia co 
producent umieszcza w obudowie. Problem pojawia się 

dopiero gdy wymiary obudowy są tak małe, że nie pozwalają 
na umieszczenie dostatecznej ilości informacji potrzebnych 
do jednoznacznej identyfikacji elementu. Istnieją oczywiście 
strony internetowe na których można za pomocą kodu z 
obudowy odnaleźć specyfikację techniczną układu 
scalonego, jednak okazuje się, że tym samym, krótkim 
kodem, mogą być oznaczone różne elementy 
wyprodukowane przez różne firmy. Może to w znacznym 
stopniu utrudnić prace konstrukcyjne amatorom, studentom i 
inżynierom przygotowującym prototypy urządzeń 
elektronicznych, zwłaszcza, gdy wiele elementów 
dostępnych jest jedynie w obudowach do montażu 
powierzchniowego.  

 
1.2. Obudowa SOT-23 

Przykładem obudowy o niewielkich rozmiarach,  
w której umieszczane są różne elementy elektroniczne jest 
pokazana na rysunku 1 obudowa SOT-23.  

Standard SOT-23 został wprowadzony przez 
amerykańską organizację JEDEC zrzeszającą największych 
producentów elementów półprzewodnikowych. Na stronie 
organizacji można znaleźć dokumentację techniczną, która 
zawiera informacje o wymiarach obudowy. Standaryzacja 
dotyczy jedynie wymiarów i nie definiuje zawartości 
obudowy. Obudowa została zaprojektowana z zamiarem 
umieszczania w niej tranzystorów (SOT – Small Outline 
Transistor) [2]. 
 

1 2

3
2,9

1
,3

 
 

Rys. 1. Widok obudowy SOT-23 z naniesionymi numerami 
wyprowadzeń i wymiarami w mm; dopuszczalna tolerancja 

wymiarów wynosi 0,1 mm 
 

W obudowach SOT-23, oprócz tranzystorów 
bipolarnych i z efektem polowym montowane są również, 
między innymi diody pojedyncze i podwójne w różnej 
konfiguracji wyprowadzeń, stabilizatory napięcia, dzielniki 
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rezystorowe, czujniki temperatury, układy Darlingtona. W 
tablicy 1 zestawiono przykładowe elementy montowane  
w obudowie SOT-23 wraz z przyporządkowaniem 
wyprowadzeń, zgodnie z numeracją z rysunku 1. 

 
Tablica 1. Przykłady elementów elektronicznych w obudowie  
SOT-23 – opis wyprowadzeń 

 
Wyprowadzenia Rodzaj elementu Typ 

1 2 3 
tranzystor NPN BC817 B E C 
tranzystor NPN BCX70 B E C 
tranzystor PNP BC807 B E C 
tranzystor polowy z 
kanałem N 

BST82 
 

G S D 

tranzystor polowy z 
kanałem P 

BSS84LT1G G S D 

dioda Zenera BZX84C2V4 A - K 
dioda Schottky’ego BAS70 A - K 
dioda podwójna BAS70-40 A1 K2 K1/A2 
dioda podwójna BAT54C A1 A2 K1/K2 
dioda podwójna BAT54A K1 K2 A1/A2 
 

Wyszczególnione w tablicy 1 konfiguracje 
wyprowadzeń prezentują wszystkie występujące 
konfiguracje dla tranzystorów, diod pojedynczych  
i podwójnych, co jest faktem szczególnie ważnym dla 
dalszych rozważań nad metodą rozpoznawania rodzaju 
elementu w obudowie.  

 
2. METODA ROZPOZNAWANIA ELEMENTÓW 

 
Najprostszą metodą rozpoznania konfiguracji 

wyprowadzeń diody lub tranzystora bipolarnego jest 
sprawdzenie kierunku przepływu prądu pomiędzy 
wyprowadzeniami elementu przy przyłożonym do nich 
niewielkim napięciu testującym - pobudzeniu. Wartość 
pobudzenia powinna być tak dobrana, by nie spowodować 
uszkodzenia elementu przez jego przebicie lub przegrzanie 
w wyniku przepływu prądu o znacznej wartości.  
W przypadku diody półprzewodnikowej, by wystąpił 
przepływ prądu przewodzenia, pobudzenie powinno być 
przyłożone do anody (A). Tranzystor bipolarny można zaś 
traktować jako dwie diody (uformowane przez dwa złącza  
p-n) połączone wspólną katodą (baza tranzystora NPN) lub 
wspólną anodą (baza tranzystora PNP). Warto tu zauważyć, 
że dla diod podwójnych w obudowie SOT-23 wspólna anoda 
lub wspólna katoda dołączona jest do wyprowadzenia 3, zaś 
baza tranzystora bipolarnego do wyprowadzenia 1. Stosując 
zatem metodę sprawdzania kierunku przepływu prądu 
pomiędzy wyprowadzeniami obudowy, nie ma możliwości 
pomylenia tranzystora bipolarnego z układem dwóch diod. 

Metoda wykorzystana do rozpoznawania elementów 
została oparta na założeniu, że każdy element umieszczany 
w obudowie z trzema wyprowadzeniami, ma swój unikalny 
rozpływ prądów i na tej podstawie może być rozpoznany. 
Pomimo, iż założenie nie jest prawdziwe dla każdego 
elementu jaki może znajdować się w obudowie SOT-23, to 
jest ono wystarczające dla typowych elementów 
półprzewodnikowych, takich jak diody w różnej 
konfiguracji, tranzystory bipolarne i tranzystory unipolarne. 
W metodzie nie jest mierzona wartość prądu płynącego 
przez wyprowadzenia a jedynie sprawdzane jest czy płynący 
prąd przekroczył pewną wartość wynikającą z konstrukcji 
układów pomocniczych.  

Biorąc jako przykład diodę podłączoną w taki sposób, 
że katoda podłączona jest do wyprowadzania 3, anoda do 
wyprowadzenia 1 obudowy SOT23, a wyprowadzenie 2 nie 
jest do niczego podłączone, jak to pokazano na rysunku 2 
(przykładowo dioda BAS70, tablica 1), można w formie 
tabeli przedstawić przepływ prądu przez element dla 
wszystkich możliwych sposobów podłączenia układów 
pobudzającego i detekcji prądu. Przykładowy rozpływ 
prądów dla przypadku z rysunku 2 przedstawiony jest  
w tablicy 2. Wartość "1" w środkowej części tablicy 
oznacza, że prąd wpłynął lub wypłynął z wyprowadzenia,  
a wartość "0", że prąd nie płynie przez wyprowadzenie 
oznaczone numerem po lewej stronie. Kolumna definiuje 
jakie układy zostały dołączone do wyprowadzeń, np. 
kolumna pierwsza oznacza, że układ pobudzający został 
podłączony do wyprowadzenia 1, a układy detekcji prądu do 
wyprowadzeń 2 i 3. 

 

 
 

Rys. 2. Podłączenie diody prostowniczej w obudowie SOT-23 
 

Tablica 2. Tablica przepływu prądów przez element z rysunku 2 
 

Numer wyprowadzenia do którego podłączono 
 układ pobudzający 

  1 2 3 1;2 1;3 2;3 

1 1 0 0 1 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

N
u

m
er

  
w

p
ro

w
ad

ze
n

ia
 

3 1 0 0 1 0 0 

  2;3 1;3 1;2 3 2 1 

  
Numer wyprowadzenia do którego podłączono 

układ detekcji prądu 
 

W rozpatrywanym przypadku, przy pobudzeniu 
dołączonym do wyprowadzenia 1 oraz do wyprowadzeń 1  
i 2 przepływ prądu został wykryty w wyprowadzeniach 1 i 3, 
natomiast przez wyprowadzenie 2 prąd nie płynie. 

Podobne tablice zostały opracowane dla pozostałych 
rozpoznawanych elementów, to jest: tranzystorów 
bipolarnych typu NPN i PNP i diod podwójnych we 
wszystkich konfiguracjach. Przykładowo, rozpływ prądów 
dla tranzystora bipolarnego typu NPN pokazany jest  
w tablicy 3.  

 
Tablica 3. Tablica przepływu prądów w tranzystorze typu NPN  
w obudowie SOT-23 

 
Numer wyprowadzenia do którego podłączono 

układ pobudzający 

  1 2 3 1;2 1;3 2;3 

1 1 0 0 1 1 0 

2 1 0 0 1 1 0 

N
u

m
er

  
w

p
ro

w
ad

ze
n

ia
 

3 1 0 0 1 1 0 

  2;3 1;3 1;2 3 2 1 

  
Numer wyprowadzenia do którego podłączono 

układ detekcji prądu 
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Aby rozpoznać rodzaj elementu w obudowie SOT-23 
wystarczy przyłożyć pobudzenie do poszczególnych 
wyprowadzeń i monitorować przepływ prądu, a uzyskane 
wyniki porównać z tablicami rozpływu prądów. Metoda ta 
została zaimplementowana w skonstruowanym urządzeniu 
mikroprocesorowym. 
 
3. REALIZACJA UKŁADOWA  

 
Skonstruowane urządzenie składa się z mikroprocesora 

sterującego, układów wykonawczych, wyświetlacza  
i interfejsu UART do połączenia z komputerem PC. 
Urządzenie może pracować autonomicznie – informacje  
o rozpoznanym elemencie wyświetlane są na wyświetlaczu 
alfanumerycznym, lub w trybie podłączenia do komputera 
PC poprzez złącze UART. Wtedy praca urządzenia jest 
sterowana za pomocą dedykowanej aplikacji oraz możliwe 
jest wyznaczenie charakterystyk elektrycznych 
rozpoznanego elementu.  

 
3.1. Rozpoznawanie elementu 

Dla realizacji detekcji rozpływu prądów konieczne było 
skonstruowanie układów pobudzających i detekcji, które 
dostarczają mikroprocesorowi sterującemu informację  
o płynącym przez wyprowadzenia badanego elementu 
prądzie. Zostały one umownie nazwane układem 
pobudzającym (rys. 3a) i detekcji prądu (rys. 3b). 

 
a b 

5V 3,3V

R1 R2

wejście
mikrokontrolera

wyprowadzenie
badanego
elementu  

3,3V

R
wejście

mikrokontrolera

wyprowadzenie
badanego
elementu

Q

 
 

Rys. 3. Układ pobudzający (a) i detekcji prądu (b) 
 

Układ pobudzający składa się z transoptora i dwóch 
rezystorów: R1, który ogranicza prąd płynący przez układ 
badany, oraz R2, który ogranicza prąd fototranzystora. 
Rezystancja rezystora R2 została tak dobrana aby tranzystor 
działał jako klucz. W układzie wynosi ona 2,2 kΩ a wartość 
rezystora R1 to 6,2 kΩ. Układ detekcji składa się  
z tranzystora oraz rezystora ograniczającego jego prąd.  

Każde z wyprowadzeń badanego elementu posiada 
własny układ pobudzający i detekcji prądu. Wybór układu 
aktywnego zrealizowano za pomocą multiplekserów 
sterowanych poprzez układ mikrokontrolera. Po 
uruchomieniu procedury rozpoznawania, komutatory 
przełączają dołączone układy w taki sposób, aby wyczerpać 
wszystkie możliwe kombinacje. Dla każdej kombinacji 
informacje z układów pomocniczych zapisywane są w 
pamięci mikrokontrolera. Zapisane dane są porównywane z 
danymi wzorcowymi dla poszczególnych elementów i na tej 
podstawie jest rozpoznawany rodzaj elementu w badanej 
obudowie. 

  
3.2. Wyznaczanie charakterystyk statycznych elementów  

Schemat układu do wyznaczania charakterystyk 
przedstawiony jest na rysunku 4. W układzie jako źródło 
sygnału pobudzającego użyte zostało źródło sygnału 
zmiennego. Rezystory RC i RB pozwalają na wyznaczenie 

wartości prądu płynącego przez element. Wartości napięć 
mierzone są wewnętrznym przetwornikiem analogowo-
cyfrowym mikrokontrolera (ADC) i zapisywane w pamięci.  

 

+

1
2

3

RC

RB

ADC1

DAC

ADC2

ADC3

 
 

Rys. 3. Układ do wyznaczania charakterystyk rozpoznanego 
elementu 

 
W celu prawidłowego wyznaczenia charakterystyk 

należy odpowiednio skonfigurować połączenia układów 
pomocniczych w zależności od tego jaki element jest 
badany. Po rozpoznaniu elementu w obudowie, jest on 
odpowiednio dołączany za pomocą multiplekserów 
analogowych do końcówek układu pomiarowego, 
oznaczonych na rysunku 3 jako 1, 2 i 3. W przypadku 
tranzystora bipolarnego, końcówka 1 dołączana jest do bazy, 
końcówka 2 do emitera a końcówka 3 do kolektora  
i wyznaczana jest charakterystyka wyjściowa Ic(Uce), dla 
konfiguracji ze wspólnym emiterem, przy stałej wartości 
prądu bazy regulowanej napięciem wyjściowym 
przetwornika cyfrowo – analogowego (DAC) 
mikrokontrolera. 

W przypadku diody wyznaczana jest charakterystyka 
prądowo – napięciowa I(U) w kierunku przewodzenia, przy 
dołączeniu końcówki 3 do anody a końcówki 2 do katody 
diody. Końcówka 1 pozostaje niepodłączona. Gdy w 
obudowie znajdują się dwie diody rysowana jest 
charakterystyka tylko jednej z nich, przy założeniu, że dwie 
diody w jednej obudowie mają takie same parametry 
elektryczne.  

Po zakończeniu cyklu pomiarowego dane wysyłane są 
do komputera PC, gdzie w dedykowanym programie są 
przetwarzane i rysowana jest charakterystyka rozpoznanego 
elementu 

 
3.3. Algorytm działania urządzenia  

Pracą wykonanego urządzenia steruje mikrokontroler  
z rodziny STM32F051. Algorytm programu sterującego 
pokazany jest na rysunku 5.  

 

 
Rys. 5. Algorytm programu sterującego 
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Po włączeniu urządzenia następuje inicjalizacja, 
konfigurowane są linie wejścia/wyjścia, peryferia oraz 
wyświetlacz. Po tym procesie program zaczyna wykonywać 
nieskończoną pętlę, w której oczekuje na wciśnięcie 
przycisku wyzwolenia pomiaru lub odebranie znaku "s" od 
komputera. Gdy warunek jest spełniony uruchamiana jest 
funkcja testowania, która określa jaki element został 
umieszczony w głowicy testującej. Po zakończeniu działania 
funkcji, na wyświetlacz wysyłana jest odpowiednia 
informacja, następnie do komputera wysyłany jest bajt 
danych na podstawie którego program na komputerze PC 
również może określić jaki element umieszczono w głowicy. 
Kolejnym etapem pracy mikrokontrolera jest odpowiednie 
ustawienie multiplekserów, według przypisanej dla każdego 
rozpoznanego elementu konfiguracji. Następnie rozpoczyna 
się procedura wyznaczania charakterystyki. Dane  
z przetwornika A/C zapisywane są do bufora, a gdy 
wszystkie pomiary zostaną zakończone zawartość bufora jest 
wysyłana do komputera. Po stronie mikrokontrolera nie 
odbywa się przetwarzanie zebranych danych, to zadanie jest 
realizowane w programie uruchomionym na komputerze PC. 

 
3.4. Aplikacja dla komputera PC  

Do opracowania interfejsu użytkownika 
umożliwiającego wyświetlanie wyników pomiaru na ekranie 
komputera wykorzystano graficzne środowisko 
programowania "LabView" firmy National Instruments. 
Interfejs programu pokazany jest na rysunku 6.  

 

 
 

Rys. 6. Widok interfejsu programu sterującego 
 

Po wciśnięciu przycisku "POMIAR" do 
mikrokontrolera wysyłany jest bajt danych o wartości 0x73  
(znak "s"). Odebranie tej wartości przez mikrokontroler 
powoduje rozpoczęcie procedury rozpoznawania elementu. 
Po jej zakończeniu mikrokontroler odsyła bajt danych, na 
podstawie którego program określa jaki element został 
rozpoznany. Na podstawie tej informacji aktualizowana jest 
wartość pola tekstowego "rozpoznany element", nad 
obrazem obudowy SOT23 wyświetlana jest konfiguracja 
wyprowadzeń badanego elementu, a pod wykresem 
wyświetlana jest odpowiednia legenda. W tym czasie 
mikrokontroler rozpoczyna procedurę pomiaru wartości 
potrzebnych do wyznaczenia charakterystyki. Po zebraniu 
danych są one wysyłane do komputera, przetwarzane  
i wyświetlana jest wyznaczona charakterystyka 
rozpoznanego elementu.  

 
4. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
Przegląd rynku podzespołów elektronicznych pokazuje, 

że obudowa SOT-23 jest chętnie wybierana przez 
producentów dla wielu elementów półprzewodnikowych. 
Założenia projektowe ograniczały zakres rozpoznawanych 
elementów do tych, jakie można najczęściej spotkać (diody, 
tranzystory bipolarne PNP, NPN). Wykonane urządzenie jest 
tak zaprojektowane, by dalszy rozwój oprogramowania 
umożliwił  rozszerzenie jego funkcjonalności  
o rozpoznawanie innych elementów. Ponieważ jest to 
urządzenie prototypowe, nie udało się uniknąć pewnych 
ograniczeń. Jednym z nich może być niewielki zakres napięć 
testujących użytych do wyznaczania charakterystyk 
rozpoznanych elementów, co może okazać się 
niewystarczające do narysowania pełnej charakterystyki 
niektórych z nich.  

Dysponując odpowiednią wiedzą, możliwe jest 
rozpoznanie rodzaju elementu elektronicznego przy użyciu 
np. multimetru. W przypadku małych elementów, jak te 
umieszczane w obudowie SOT-23 jest to jednak 
niewygodne, a ręczne wyznaczenie charakterystyki wymaga 
czasu. Zaprojektowane urządzenie może być wygodnym 
uzupełnieniem podstawowych przyrządów pomiarowych, 
wykorzystywanych w warsztacie elektronika. 
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RECOGNITION OF ELECTRONIC COMPONENTS ENCASED IN SOT -23 OUTLINE 
 

Currently produced electronic components outlines are so small that producers are not able to put on them a sufficient 
quantity markings to allow unambiguous identification. The aim of this work was to build an apparatus that will allow testing 
items packed in the SOT-23 package. As a part of the project the family of electronic components in SOT-23 outline was 
reviewed. The method for identification of basic semiconductor devices based on current distribution in the element was 
developed as well as the method of plotting their characteristics using a microcontroller that communicates with a PC. Both 
methods are implemented in the prototype that recognizes and characterizes electronic components and communicates with a 
personal computer to display results using dedicated application. 

 
Keywords: SOT-23 outline, SMD, SMT. 
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Abstract: In this paper we showed the method of resistive gas 

sensors data processing. The UV irradiation and temperature 

modulation was applied to improve gas sensors’ selectivity and 

sensitivity. Noise voltage across the sensor’s terminals 

(proportional to its resistance fluctuations) was recorded to estimate 

power spectral density. This function was an input data vector for 

LS-SVM (least squares – support vector machine) algorithm, which 

predicted a concentration of gas present in sensor’s ambient 

atmosphere. The algorithm creates a non-linear regression model at 

learning stage. This model can be used to predict gas concentration 

by recording resistance noise only. We have proposed a fast method 

of selecting LS-SVM parameters to determine high quality model. 

The method utilizes a behavior of immune system to determine 

optimal parameters of the LS-SVM algorithm. High accuracy of the 

applied method was proved for the recorded experimental data. 

 
Keywords: gas detection, optimal parameters selection, support 

vector machine, artificial immune system. 

 

1. INTRODUCTION 
 

Gas detection is used in various applications [1-7] 

(e.g. environmental monitoring systems, food quality 

recognition, breath analysis). These systems utilize an array 

of resistive gas sensors and monitor their DC resistances 

which change according to ambient gas concentration in 

a non-linear way. Moreover, gas sensing can be improved by 

modulating temperature or applying UV irradiation which 

can increase selectivity and sensitivity of the applied gas 

sensor or reduce their number necessary for proper gas 

detection [4, 5, 8]. Another possible method of improving 

gas detection is a fluctuation enhanced sensing (FES) 

method which measures gas sensors’ resistance fluctuations. 

Fluctuation enhanced sensing is often more sensitive 

method than DC resistance measurements only [4, 6, 7]. It 

can detect a few gases using a single sensor only [9]. 

However, it requires much more complex measurement 

setup and more advanced computing [10]. We address these 

problems in our studies to present nonlinear detection 

algorithm and a fast way of establishing its parameters. 

 

2. DATA PREPROCESSING 

 

Noise voltage time series are proportional to resistance 

fluctuation which depend on ambient atmosphere of the 

investigated gas sensor. The recorded data are used to 

estimate power spectral density of voltage noise Su(f ) by the 

equation: 
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where: N – number of the averaged spectra, Xi(f ) – Fourier 

transform of the recorded noise voltage time series,  

T – observation time of noise time series necessary to 

calculate a single Fourier transform Xi(f ). 

The function Su(f ) has to be normalized by the squared 

sensor bias voltage Us
2
 to be independent from the 

measurement set-up. Additionally, this product is multiplied 

by frequency f to expose any disturbance from 1/f noise as 

presented in Fig. 1 [9]. 

 
 

Fig. 1. Conversion and normalization of the recorded voltage noise 

sequence from time to frequency domain 
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The spectra product f∙Su(f )/Us
2
 can be used as an input 

data vector for regression algorithm to predict gas 

concentration. In our work we considered the least square 

support vector machine algorithm (LS-SVM) because of its 

limited computation complexity. 

 

3. LS-SVM ALGORITHM 

 

The support vector machine algorithm was proposed by 

Vapnik [11]. Next, Suykens et al. modified that algorithm to 

meet least squares criteria and simplify computations by 

limiting the task to solving a set of linear equations only 

[12]. Despite this the created model can be non-linear 

because of the applied non-linear kernel function (e.g. radial 

basis function – RBF). 

Generally the created model for gas concentration 

prediction can be described by: 

 

wPcs r     (2) 

 

where: s – set of vectors of the recorded spectra, P – matrix 

describing the created model, cr – set of vectors of the 

measured concentration by a reference method, w – additive 

white noise component, present during each measurements. 

After establishing the model matrix P from a set of the 

learning data {s, cr} we can predict gas concentration cp by 

utilizing newly measured spectra sn. This stage is 

a prediction stage and is described by the equation: 

 

wsPc n

T

p     (3) 

 

To obtain high accuracy of gas concentration prediction 

it is very important to select optimal parameters of the 

applied LS-SVM algorithm as presented in numerous papers 

[13, 14]. There are two parameters when the RBF function is 

applied: γ which determines the compromise between 

complexity of the model and accuracy of prediction and σ
2
 

which is the RBF kernel parameter. Moreover, appropriate 

selection of these parameters guarantees flexibility of the 

resulting LS-SVM model and protects against model 

overfitting to the learning data. Additionally, optimal 

parameters selection affects immunity to additive noise 

present at each measurement. Authors of the Matlab toolbox 

LS-SVMLab v1.8 have designed a dedicated function 

tunelssvm which performs optimal selection of this two 

parameters by utilizing a Nelder-Mead simplex algorithm 

(which works for all kernels), or a grid search method 

(restricted to 2-dimensional optimization) or a line search 

strategy (used with the linear kernel) [15]. Another possible 

way is to determine these parameters by establishing 

numerous regression models according to equation (2) and 

selecting the most accurate model and its parameters. Both 

methods can secure high accuracy of the established but they 

are relatively slow. For this reason, we have decided to 

propose faster optimization algorithm utilizing an Artificial 

Immune System (AIS) method. 

 

4. ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEM 

 

Artificial Immune System is a set of artificial 

intelligence methods inspired by processes of vertebrate 

immune system [14, 16]. This methods employs different 

biological phenomena. In our work we focused on clonal 

selection algorithm which is commonly applied in various 

optimization and pattern recognition problems. 

To understand the utilized clonal selection process we 

have to enclose some basic biological principles of that 

process. The main task of immune system is to protect 

organism against pathogens which causes diseases. Any 

factor causing immune reaction is called antigen. Immunity 

of any organism can be divided into two different types: 

nonspecific (inborn) and specific (adaptive). The first one 

cannot be modified or developed, however, the processes 

occurring in adaptive immunity system are especially 

interesting due to their continuous adaptation and a feature 

of preserving information about any recognized antigens. 

Adaptive immune systems operate using the cells called 

lymphocytes which circulate around the body and eliminate 

encountered antigens. The lymphocytes are equipped with 

antibodies – receptors having ability of recognizing the 

antigens. Despite of huge number of lymphocytes, they vary 

to each other and the given antigens can be recognized only 

by some of them. For this reason the immune system 

contains a clonal selection mechanism which selects and 

produces sufficient number of adequate antibodies, 

necessary to eliminate antigens. 

An exemplary algorithm, based on clonal selection 

principle, is the CLONALG algorithm proposed by 

de Castro [16]. Figure 2 presents the main idea of that 

algorithm when applied for optimal selection of the 

parameters in the LS-SVM algorithm. 

 

 
 

Fig. 2. An algorithm of Clonal selection for establishing optimal 

parameter in the LS-SVM algorithm 

 

In first step we should establish an initial (random) 

population of the parameters pairs {γ, σ
2
} (e.g. 20 pairs). 

Next, the LS-SVM models should be created for all the pairs 

from initial population and the accuracy of these models 

determined by the root mean squared error (RMSE) should 

be estimated. Then, the stop criteria is checked – number of 

performed algorithm iterations (e.g. 30) or achieved 

detection accuracy (e.g. RMSE < 2 ppm). During the first 

iteration any of these criterion is not satisfied. In that case 

only some number of the pairs {γ, σ
2
} should be selected 

(e.g. 5). These selected pairs should guarantee the best 

regression accuracy. After that they are exposed to genetic 

operators (mathematical transformations). This operators 

recalculate each pair with various intensity depending on 

their matching to the optimal solution of the problem. In this 

recalculations are also included randomly selected numbers 

as it is shown in [16], so each evaluation of algorithm can 

give slightly different solution. In other words, if a pair is 

more fitted to the optimal solution, it is less modified. Then, 

a new population of the parameters’ pairs is created (e.g. the 
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best 5 pairs from the old set and 15 newly generated by 

applying genetic operators). The generated population of the 

parameters {γ, σ
2
} is again evaluated in following iterations 

until reaching criterion of stopping the algorithm (Fig. 2). 

 

5. RESULTS 

 

The presented algorithm was applied to predict 

concentration of ethanol (C2H5OH) and other compounds 

(C2H5OH and NO2) in gas mixture using a single WO3 gas 

sensing layer. Time ts necessary to select optimal parameters 

of the LS-SVM regression algorithm in both cases is 

presented in Table 1. This table includes information about 

accuracy of the resulting LS-SVM model expressed as the 

RMSE value σ. 

 
Table 1. Comparison of parameters’ selection time ts and 

accuracy σ of the resulting LS-SVM model obtained using 

different methods 

 

 
tunelssvm AIS 

ts [min] σ [ppm] ts [min] σ [ppm] 

Ethanol 5.23 1.71 1.33 1.75 

Gas mixture 20.58 6.07 7.87 7.19 

 

All calculations were performed using the same 

exemplary computer. The tunelssvm function from the 

Matlab toolbox gives slightly  better accuracy of ethanol 

prediction but time of parameters selection was much longer. 

Thus, we obtained about four times faster selection of 

optimal parameters for the LS-SVM regression algorithm for 

the same computer as previously reported. Figure 3 presents 

a graph of C2H5OH concentration prediction when the sensor 

was in ambient atmosphere of ethanol at different 

concentrations. The reference (real) value of gas 

concentration was set using flowmeters. 

The presented data were obtained for the prototype gas 

sensing layer of WO3 nanoparticles, using condition as 

described in the literature [17]. 
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Fig. 3. Results of C2H5OH concentration prediction in WO3 gas 

sensing layer using LS-SVM regression algorithm 

 

For prediction of C2H5OH concentration and NO2 

concentration in gas mixture, the tunelssvm function gave 

slightly better accuracy but time necessary for selecting 

optimal parameters was much longer (see Table 1).Thus, the 

proposed method assured about three times faster parameters 

selection. Figure 4 presents results of concentration 

prediction of both components in the investigated gas 

mixture. The reference values of gases concentrations were 

set using flowmeters. 
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Fig. 4. Results of gas mixture compounds concentration prediction using WO3 gas sensing layer and the LS-SVM regression algorithm 

 

 The RMSE values from Table 1 were established for 

testing data only, for learning data those values were almost 

the same, so they aren’t included in the table. 

 Table 2 presents complexities (numbers of support 

vectors) of established models using different methods. The 

optimal parameters selection method doesn’t effect 

complexity of the model. For gas mixture the resulting 

model is more complex than for only one gas (ethanol). 

 
Table 2. The number of support vectors in different cases 

 

 
tunelssvm AIS 

Ethanol 240 240 

Gas mixture 640 640 
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6. CONCLUSIONS 

 

We showed that fluctuation enhanced sensing together 

with the LS-SVM algorithm results in high accuracy of gas 

concentration prediction. A clonal selection algorithm was 

used to speed up the process of determining optimal 

parameters for the LS-SVM regression algorithm when the 

RBF kernel function was applied. We have experimentally 

confirmed that the applied methods (fluctuation enhanced 

sensing and the applied regression algorithm) can determine 

more than one chemical compounds present in the gas 

mixture when a single resistive sensor (WO3 prototype gas 

sensing layer [17]) was used. 

There are numerous applications for the presented 

methods. Especially in portable gas detection systems where 

a rough estimation of concentration is needed and abilities of 

intense computing are limited. The applied algorithm should 

help to decrease costs of the hardware by simplifying 

necessary computations. 
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SPOSÓB DOBORU PARAMETRÓW ALGORYTMU LS-SVM  

W PROCESIE DETEKCJI GAZÓW 
 

W artykule pokazano metodę przetwarzania danych z rezystancyjnych czujników gazów, stosowaną do wykrywania 

gazów. W celu zwiększenia czułości i selektywności czujników zastosowano modulację temperaturową oraz oświetlenie 

diodą LED UV aby zebrać więcej danych. Szumy napięciowe rejestrowane na zaciskach czujnika (proporcjonalne do 

fluktuacji jego rezystancji) zostały wykorzystane do wyznaczenia gęstości widmowej mocy. Ta funkcja stanowiła wektor 

danych wejściowych dla algorytmu maszyny wektorów nośnych według kryterium najmniejszych kwadratów (LS-SVM), 

umożliwiając określenie stężenia gazu występującego w atmosferze otaczającej czujnik. Nieliniowy charakter algorytmu 

pozwala na tworzenie w fazie uczenia modelu na podstawie danych uzyskanych z pomiarów za pomocą metody odniesienia. 

Pokazano szybki sposób doboru optymalnych parametrów algorytmu LS-SVM, gwarantujących skuteczność szacowania 

stężenia gazu. W badaniach wykorzystano metodę symulującą działanie systemu odpornościowego. Analiza danych 

eksperymentalnych potwierdziła skuteczność prezentowanej metody. 

 

Słowa kluczowe: detekcja gazów, optymalny dobór parametrów, maszyna wektorów nośnych, sztuczny system 

immunologiczny. 
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Streszczenie: W artykule prezentowane są wyniki badania 
właściwości elementów SiC w zastosowaniach układowych. Do 
celów pomiarowych zaprojektowano układ przetwornicy 
realizujący konfigurację buck oraz boost z elementami aktywnymi 
z SiC oraz z krzemu, jako elementami referencyjnymi. Układ 
przetwornicy był badany dla różnych zestawów elementów, 
konfiguracji i parametrów pracy.  

 
Słowa kluczowe: przetwornica impulsowa, węglik krzemu. 

 
1. WSTĘP 

 
Elektrotechnika i energetyka są dziedzinami, w których 

w najbliższym czasie może wystąpić brak możliwości 
konstruowania urządzeń dużych mocy w oparciu  
o półprzewodniki krzemowe [1,2]. Rozwój impulsowych 
przetworników mocy oraz technologii mikrofalowej 
powoduje konieczność poszukiwania rozwiązań elementów 
o parametrach pozwalających na pracę z dużymi mocami 
przy dużych częstotliwościach.  

Rozwiązaniem wielu problemów okazało się 
wykorzystanie do produkcji półprzewodników nowych 
materiałów, o właściwościach pozwalających na 
konstruowanie elementów, które mogą pracować przy 
wyższych mocach i w podwyższonej temperaturze.  

 
1.1. Węglik krzemu 

Węglik krzemu, jako materiał znany jest już od XIX w. 
Ze względu na wysoką twardość i wytrzymałość termiczną 
używany jest jako materiał ścierny i materiał na pokrycia 
narzędzi tnących. W elektronice węglik krzemu jest 
materiałem stosunkowo młodym.  Charakteryzuje się szerszą 
przerwą energetyczną (Wg = 3 eV), większym napięciem 
przebicia i lepszym przewodnictwem cieplnym  
w porównaniu do innych materiałów, jak krzem i arsenek 
galu. Pierwsze próby wykonania przyrządów 
półprzewodnikowych z węglika krzemu podjęto w latach 
pięćdziesiątych XX. w., jednak wytworzone kryształy były 
zbyt niskiej jakości aby mogły zostać wykorzystane  
w produkcji półprzewodników [3]. Dopiero lata 
dziewięćdziesiąte przyniosły pierwsze sukcesy w produkcji 
kryształów wyższej jakości. Początkowo w technologii SiC 
wytwarzano diody, które do dziś są najpopularniejszym 
komercyjnie stosowanym elementem z węglika krzemu. 
Obecnie oferowane są tranzystory bipolarne i unipolarne 
tyrystory, tranzystory MOS z kanałem inwersyjnym lub 

akumulacyjnym, tranzystory MOS z kanałem pionowym lub 
bramką planarną, tranzystory UMOS, DIMOS, LDMOS, 
diody elektroluminescencyjne [3].  

1.2. Zastosowanie elementów z węglika krzemu 
Pierwsze układy mocy budowane w oparciu  

o technologię SiC wyposażone były jedynie w diody  
z węglika krzemu, natomiast reszta półprzewodników 
wykonana była z krzemu. Najczęściej były to diody 
Schottky’ego w obudowach TO-220 oraz TO-247 [1]. Diody 
SiC były głównie stosowane przeciwrównolegle  
w krzemowych kluczach tranzystorowych, ale również jako 
elementy wykonawcze w prostownikach. Dynamiczny 
rozwój technologii SiC spowodował, że zaczęto stosować 
klucze tranzystorowe wykonane z węglika krzemu 
zwiększając tym samym efektywność układu.  

Elementy z węglika krzemu przeznaczone są do pracy z 
dużymi prądami (rzędu setek amperów) i napięciami (rzędu 
tysiąca woltów), tak więc moc układów w których są 
stosowane potrafi sięgać kilkudziesięciu kW. Niestety 
wysoki koszt produkcji tych elementów ogranicza ich 
zastosowanie do profesjonalnych układów elektro – 
energetycznych.  

Najczęściej elementy wykonane z węglika krzemu 
wykorzystywane są w przekształtnikach PFC (Power Factor 
Correction) pozwalających na wykorzystanie energii 
pobranej z sieci niemalże w 100% [4]. Komponenty SiC 
znalazły również zastosowanie w wysoko-
częstotliwościowych przetwornicach stosownych  
w urządzeniach do nagrzewania metali przez indukcję. 
Popularny w ostatnim czasie energy harvesting czy 
korzystanie z odnawialnych źródeł energii spowodowały 
rozwój układów opartych o SiC, przetwarzających energię 
wyprodukowaną w panelach fotowoltaicznych [5]. Węglik 
krzemu sprawdza się również zarówno w trój- jak i jedno-
fazowych falownikach lub modułach sterowania silnikami. 
Coraz popularniejsze staje się także wykorzystywanie 
małych i wydajnych układów napędowych z silnikami prądu 
stałego. Niezbędnym elementem sterującym są wówczas 
zaawansowane układy mocy. Przykładowo są to regulatory z 
elementami SiC w motocyklach elektrycznych czy wózkach 
specjalistycznych. Poza wieloma zastosowaniami 
energoelektronicznymi i przemysłowymi, węglik krzemu 
znajduje coraz szersze zastosowanie w prostszych i bardziej 
komercyjnych projektach przetwornic AC/DC oraz DC/DC 
[1]. 
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2. BADANE ELEMENTY I UKŁAD POMIAROWY 
 

 Parametry katalogowe elementów elektronicznych nie 
zawsze odzwierciedlają ich zachowanie w konkretnych 
zastosowaniach układowych. Z tego powodu zdecydowano 
się zbadać zachowanie elementów z węglika krzemu  
w określonej aplikacji układowej, jaką jest przetwornica 
impulsowa z badanym tranzystorem i diodą jako elementami 
wykonawczymi. Dla porównania uzyskanych wyników 
pomiary wykonano również dla typowych elementów 
krzemowych o zbliżonych parametrach 
 
2.1. Badane elementy 

Do badań wytypowano tranzystor SiC MOS typu 
CMF20120D i diodę SiC typu CSD10060, oba elementy 
produkcji firmy Cree. Do porównania wybrano dwa zestawy 
elementów krzemowych: tranzystor IRFP32N50K z diodą 
MBR20200CT oraz tranzystor IXFH30N50 z diodą 
STPSC1006D. Tranzystory są zamknięte w obudowach TO-
247-3 zaś diody w TO-220-2. Zestaw elementów z węglika 
krzemu oznaczono SiC a zestawy elementów krzemowych 
odpowiednio Si-L i Si-H. Podstawowe cechy wytypowanych 
elementów zestawiono w tablicy 1.  

 
Tablica 1. Parametry badanych elementów 

 
Zestaw SiC Si-L Si-H 

Tranzystor 
Symbol 
Producent 
Prąd maks. [A] 
Maks. napięcie 
pracy [V] 

CMF20120D 
Cree 
42 
1200 

IRFP32N50K 
Vishay 
32 
500 

IXFH30N50 
Ixys 
32 
500 

Dioda 
Symbol 
Producent 
Prąd maks. [A] 
Maks. napięcie 
pracy [V] 

CSD10060 
Cree 
10 
600 

MBR20200CT 
ON Semi 
20 
200 

STPSC1006D 
ST 
10 
600 

 
2.2. Układ pomiarowy 

Konstrukcja przetwornicy impulsowej jest zwykle 
bardzo złożona. Wymagane jest wiele układów 
zabezpieczających, np. przed zwarciem, przepięciami czy 
niepożądanymi stanami, w których mogłaby znaleźć się 
przetwornica. Charakter badań umożliwia złagodzenie 
wymagań dotyczących klasy przetwornicy. Ponadto  
w obszarze zainteresowań znajdują się wszelkie niepożądane 
efekty działania diod i tranzystorów zastosowanych  
w przetwornicy. Układy filtrujące i zabezpieczające 
mogłyby spowodować zakłamanie pomiaru, a w rezultacie 
skutkować błędnymi wnioskami. Próby zastosowania 
gotowych układów przetwornic opartych o dedykowane 
sterowniki spowodowałyby zmniejszenie zakresu 
modyfikacji układu a w rezultacie uniemożliwiłoby pomiar 
wymaganych parametrów. 

Do badań wytypowano otwarte topologie buck i boost. 
Testowy układ przetwornicy jest zbudowany z diody  
i tranzystora jako elementów badanych, niezbędnej cewki 
jako elementu magazynującego energię oraz kondensatora 
wygładzającego przebieg na wyjściu i kondensatora 
buforowego na wejściu. Do układu został dołączony 
sterownik tranzystora w celu ochrony źródła pobudzenia 
klucza. Schemat ideowy układu testowego pokazany jest na 
rysunku 1. 
 

 
 

Rys. 1. Schemat ideowy układu testowego 
 

Na rysunku 1, elementy L1, Q1 i D1 tworzą topologię 
przetwornicy typu buck, zaś elementy L2, Q2 i D2 
przetwornicy typu boost. Zmiana topologii realizowana jest 
przez zamontowanie odpowiedniego zestawu elementów na 
płytce drukowanej układu testowego.  

Układ testowy został skonstruowany w taki sposób, aby 
wszystkie parametry pracy przetwornicy (częstotliwość 
przełączania i wypełnienie sygnału sterującego) mogły być 
w pełni regulowane. Z tego powodu zrezygnowano ze 
scalonego sterownika przetwornicy, który przy pomocy 
sprzężenia zwrotnego i odpowiednio zaprojektowanego 
układu automatycznie dostrajałaby się do zadanych 
parametrów pracy. Zamiast tego do złącza sterującego (X5 
na rysunku 1) dołączany jest generator zewnętrzny  
z regulacją częstotliwości i współczynnika wypełnienia. Ze 
względu na dużą pojemność bramki zastosowanych 
tranzystorów MOSFET, sygnał sterujący podawany jest 
przez bufor – sterownik który rozładowuje pojemność 
bramki jednocześnie nie doprowadzając do uszkodzenia 
generatora. Przebiegi napięć w układzie są obserwowane  
i rejestrowane przy użyciu oscyloskopu wielokanałowego. 
Służy on do kontroli sygnału sterującego przetwornicą  
a także do obserwacji zakłóceń w napięciach wejściowym  
i wyjściowym. Na podstawie tych pomiarów obliczana jest 
sprawność układu. Jako źródło zasilania użyty jest zasilacz 
laboratoryjny a jako obciążenie – aktywne obciążenie 
elektroniczne. Schemat blokowy stanowiska laboratoryjnego 
jest przedstawiony na rysunku 2. 

Parametry wyjściowe ustalono na 5V i 3 A dla 
konfiguracji buck i 24V i 3A dla konfiguracji boost przy 
napięciu zasilania 12 V w obu przypadkach. Wartości napięć 
i wydajność prądowa są realizowane dla czterech wartości 
częstotliwości kluczowania przetwornicy i odpowiednio 
czterech indukcyjności cewki: 26 kHz (cewka 100 µH), 
38 kHz (cewka 68 µH), 80 kHz (cewka 33 µH) oraz 555 kHz 
(cewka 4,7 µH).  
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Rys. 2. Schemat blokowy stanowiska pomiarowego 
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3. WYNIKI POMIARÓW 
 

Ponieważ parametry przetwornicy zależą zarówno od 
częstotliwości jak i współczynnika wypełnienia, 
zdecydowano, że częstotliwość będzie parametrem stałym, 
natomiast za pomocą regulacji współczynnika wypełnienia 
będzie kontrolowane napięcie wyjściowe i wydajność 
prądowa. Dla różnych konfiguracji elementów badanych, 
różnych wartości częstotliwości i współczynników 
wypełnienia zbadano następujące parametry przetwornicy  
w obu konfiguracjach: 
- sprawność przy ustalonej częstotliwości pracy, 
- sprawność przy ustalonym współczynniku wypełnienia, 
- zakłócenia w sygnale wejściowym i wyjściowym. 

 
3.1. Sprawność w funkcji współczynnika wypełnienia 
przy stałej częstotliwości 

Dla uzyskania założonych parametrów wyjściowych 
dla różnych wartości częstotliwości sygnału kluczującego 
należało zmieniać jego współczynnik wypełnienia. Wyniki 
pomiarów sprawności w funkcji częstotliwości dla różnych 
współczynników wypełnienia dla poszczególnych zestawów 
elementów są przedstawione odpowiednio na rysunkach 3a  
i 3b odpowiednio dla konfiguracji buck i boost. Najwyższa 
sprawność została uzyskana dla konfiguracji boost 
(podnoszącej napięcie) dla elementów z węglika krzemu. 
Natomiast dla konfiguracji buck (obniżającej napięcie) 
wynik jest odwrotny – przetwornica z elementami z SiC ma 
najniższą sprawność. Kształty przebiegów sprawności dla 
poszczególnych konfiguracji i zestawów elementów są 
zbliżone do siebie. Można na tej podstawie wnioskować, że 
sprawność nie zależy od parametrów własnych układu 
testowego, a od zastosowanych elementów aktywnych. 
Widać tu również, że zestaw elementów z węglika krzemu 
pozwala osiągnąć wyższą sprawność w konfiguracji boost, 
natomiast nie sprawdza się w konfiguracji buck.  

 
3.2. Sprawność w funkcji częstotliwości przy stałym 
współczynniku wypełnienia 

W tym eksperymencie mierzona była sprawność 
przetwornicy przy stałym współczynniku wypełnienia 
sygnału sterującego wynoszącym 50%. W celu uzyskania 
zadanych parametrów wyjściowych zmieniana była 
częstotliwość przebiegu kluczującego. Wyniki pomiarów 
pokazane są na rysunku 4.  

Uzyskane wyniki mają taki sam trend jak te opisane  
w punkcie 3.1. Ponadto warto zauważyć, że dla zestawu 
elementów z SiC przebieg sprawności przetwornicy  
w konfiguracji boost jest najbardziej liniowy – wysoka 
sprawność utrzymuje się dla całego zakresu częstotliwości.  

 
3.3. Zakłócenia  

Zbudowany układ testowy nie zawiera filtrów L-C i R-
C oraz kondensatorów filtrujących zarówno na wejściu jak  
i wyjściu układu. Jedynymi kondensatorami były pojemności 
buforowe na wejściu i kondensator wygładzający na 
wyjściu, niezbędne dla zapewnienia poprawnej pracy 
przetwornicy. Charakterystyczne dla przetwornic zakłócenia 
w postaci gasnących impulsów pojawiających się  
z częstotliwością przebiegu sterującego w sygnałach 
wejściowym i wyjściowym nie były zatem tłumione. Na 
podstawie przebiegów oscyloskopowych wyznaczana była 
amplituda pierwszego impulsu, jako wskaźnik 
występujących zakłóceń.  

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiona jest amplituda 
napięcia zakłóceń wejściowych (rys. 5a i rys. 6a)  
i wyjściowych (rys. 5b i rys. 6b) dla konfiguracji 
odpowiednio buck i boost. 

Jak widać, dla obu konfiguracji zarówno zakłócenia 
wejściowe jak i wyjściowe są najniższe dla elementów SiC. 

 
a 

 
b 

 
 

Rys. 3. Sprawność w funkcji częstotliwości sygnału sterującego: 
 a – konfiguracja buck, b – konfiguracja boost 

 
a 

 
b 

 
 

Rys. 4. Sprawność w funkcji częstotliwości sygnału sterującego 
przy wypełnieniu 50%: a – konfiguracja buck, b – konfiguracja 

boost 
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a 

 
b 

 
 

Rys. 5. Amplituda zakłóceń wejściowych (a) i wyjściowych (b) 
przetwornicy w konfiguracji buck 

 
3. WNIOSKI 
 

Przeprowadzone badania wykazały, że dla konfiguracji 
obniżającej napięcie sprawność układu z elementami  
z węglika krzemu jest niższa niż dla takiego samego układu 
z elementami krzemowymi. Odwrotna zależność występuje 
dla konfiguracji podnoszącej napięcie. Może być to 
spowodowane wysoką wartością przerwy energetycznej, co 
skutkuje znacznym spadkiem napięcia na samym złączu 
półprzewodnika. Oczywistym jest, że wraz ze wzrostem 
napięcia pracy owa strata przybiera wartości nie mające 
większego wpływu na sprawność układu. Natomiast w obu 
przypadkach poziom zakłóceń, zarówno wprowadzanych 
wstecznie jak i generowanych na wyjściu układu jest niższy 
dla elementów SiC. Wynik ten jest bardzo zadowalający tym 
bardziej, że stały poziom zakłóceń w funkcji częstotliwości 
świadczy o wysokiej stabilności badanych komponentów. 

W przypadku konstruowania użytkowych 
przekształtników mocy, należy wnikliwie przemyśleć 
kwestię opłacalności inwestycji w komponenty SiC, których 
cena utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Elementy 
te warto stosować w specjalnych konstrukcjach  
o przeznaczeniu militarnym lub przemysłowym, gdzie koszt 
zaprojektowania i wytworzenia ma drugorzędne znaczenie.  

a 

 
b 

 
 

Rys. 6. Amplituda zakłóceń wejściowych (a) i wyjściowych (b) 
przetwornicy w konfiguracji boost 
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STUDIES OF SILICON CARBIDE POWER DEVICES PROPERTIES  IN APPLICATION 
CIRCUITS 

 
The paper presents results of study on Silicon Carbide power devices applications in circuits. For this purpose the 

model of switching converter was designed and fabricated. The model allows application of both, buck and boost 
architecture. As a reference elements, typical silicon power devices were used. For SiC and Si devices the efficiency and 
disturbance level was measured. For boost architecture the highest efficiency was noticed for SiC devices, while for bust 
architecture the efficiency for those devices was lower. For both cases generated disturbances were lowest while Silicon 
carbide devices were used. 

 
Keywords: Silicon Carbide power devices, switching converter. 
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Streszczenie: W badaniach wyładowań niezupełnych stosowane są 
analizy teoretyczne, metody eksperymentalne oraz symulacje 
numeryczne. Artykuł opisuje rezultaty prac badawczych 
dotyczących analizy warunków fizykalnych, od których zależy 
powstawanie wyładowań niezupełnych w wybranych defektach 
układów izolacyjnych. Przedstawiono podstawowe informacje 
dotyczące zjawiska powstawania wyładowań niezupełnych wraz 
z opisem ich potencjalnych źródeł oraz numeryczny model polowy 
inkluzji gazowej w dielektryku, będącej w pewnych warunkach 
takim źródłem. 

Zamieszczono wyniki symulacji numerycznych rozkładów 
natężenia pola elektrycznego w defektach o różnych geometriach  
i rozmiarach, zlokalizowanych w modelowym układzie izola-
cyjnym. Dla wykonania symulacji zastosowano program kompu-
terowy do analizy pól elektromagnetycznych FEMM v. 4.2.  

 
Słowa kluczowe: układ izolacyjny, wyładowania niezupełne, 
inkluzja gazowa, modelowanie numeryczne. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Wyładowania niezupełne (wnz) są lokalnymi wyłado-

waniami elektrycznymi, występującymi w części objętości 
lub na części powierzchni układu izolacyjnego, które nie 
powodują w sposób bezpośredni utraty jego właściwości 
izolacyjnych. W dłuższym okresie czasu ich działanie, 
poprzez mikro- i makroskopowe zmiany struktury układu 
izolacyjnego, prowadzić może do wystąpienia wyładowania 
zupełnego [1, 2]. Podstawowymi źródłami wnz występują-
cymi w układach izolacyjnych są defekty wewnętrzne. Mogą 
one powstać w fazie projektowania, produkcji lub montażu 
urządzeń oraz w czasie ich eksploatacji, jako skutek 
postępujących procesów starzeniowych. Częstymi defektami 
układów izolacyjnych są: 

• wewnętrzne inkluzje gazowe, 
• mikroostrza i mikrowtrąciny o dużej krzywiźnie, 
• powierzchnie graniczne (np. przewodnik/dielektryk). 

W rzeczywistych układach izolacyjnych defekty te 
mogą występować równocześnie, łączyć się lub istnieć 
niezależnie, pojedynczo lub w dużej ilości. 

W badaniach wnz stosowane są analizy teoretyczne, 
metody eksperymentalne i symulacje komputerowe. Celem 
tych ostatnich jest weryfikacja numeryczna hipotez oraz 
rozważań wynikających z rozpoznanych lub badanych 
mechanizmów fizykalnych powstawania i rozwoju wyła-
dowań. Często odniesieniem dla nich są wyniki eksperymen-
tów przeprowadzanych na próbkach modelowych [3-16]. 

W artykule opisano rezultaty rozważań teoretycznych 
i symulacji komputerowych dotyczących analizy warunków 
fizykalnych niezbędnych dla powstawania wnz w defektach 
wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Przedstawiono 
informacje dotyczące zjawiska powstawania wnz oraz ich 
potencjalnych źródeł. Analizowano numeryczny model 
polowy inkluzji gazowej w dielektryku, będący w pewnych, 
określonych warunkach źródłem takich wyładowań. Stosując 
opisany model i modyfikując jego parametry wykonano 
obliczenia i symulacje numeryczne dla określenia rozkładów 
natężenia pola elektrycznego w wewnętrznych defektach 
gazowych o różnych geometriach i rozmiarach, zlokalizowa-
nych w modelowym układzie izolacyjnym. Dla przeprowa-
dzenia obliczeń zastosowano program komputerowy do 
analizy pól elektromagnetycznych FEMM ver. 4.2. [17], 
opracowując równocześnie skrypty w języku LUA [18] dla 
analizy czasowej zmienności rozkładów pola elektrycznego 
w modelowaniu procesów przepływu ładunków elektrycz-
nych podczas wnz w inkluzji gazowej. Zbadano m.in. wpływ 
takich parametrów jak: rozmiar, położenie i kształt inkluzji 
gazowej, wartość napięcia probierczego oraz przenikalność 
elektryczna dielektryka na rozkład natężenia pola 
elektrycznego w analizowanym układzie. 

 

2. MODEL INKLUZJI GAZOWEJ 
 

W badaniach, opisanych w artykule, analizowano 
wirtualny obiekt, będący modelem układu izolacyjnego 
z dielektrykiem stałym z wewnętrzną inkluzją gazową. 
Model miał kształt walca, na którym z góry i z dołu 
znajdowały się dwie płaskie elektrody metalowe. Dolna 
elektroda była uziemiona, natomiast do górnej przykładano 
napięcie przemienne o zadawanej amplitudzie. Model 
numeryczny służący do komputerowej symulacji rozkładu 
natężenia pola elektrycznego w inkluzji gazowej 
umieszczonej w dielektryku został przygotowany w progra-
mie FEMM. Jest to model osiowosymetryczny, odpowia-
dający walcowej próbce dielektryka z centralnie umie-
szczoną w niej kulistą inkluzją gazową (rys. 1). Rysunek 1a 
przedstawia geometrię modelu, z zaznaczonymi powierz-
chniami inkluzji: górną i dolną, na których następuje syme-
tryczna zmiana ładunku powierzchniowego, symulująca 
procesy zachodzące podczas pojedynczego wyładowania. 
Rysunek 1b zawiera zdyskretyzowaną wersję modelu 
z wygenerowaną wielowęzłową siatką, dającą podstawę dla 
prowadzenia obliczeń numerycznych. 
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Rys. 1. Model inkluzji gazowej w dielektryku: a) opis geometryczny 

modelu, b) model dyskretny dla analizy numerycznej problemu 
 
Natężenie pola elektrycznego w inkluzji gazowej 

zlokalizowanej wewnątrz izolacji stałej zależy od: geometrii 
układu izolacyjnego i inkluzji, położenia defektu w układzie, 
parametrów dielektrycznych materiału izolacyjnego (przeni-
kalność elektryczna, rezystywność skrośna i powierzchnio-
wa) oraz kształtu elektrod i napięcia do nich przyłożonego. 
Dodatkowym czynnikiem, który musi być brany pod uwagę 
przy analizie polowej jest pole elektryczne pochodzące od 
ładunków swobodnych obecnych na ścianach inkluzji. Ich 
położenie i wartość ulegają zmianom m.in. ze względu na 
występowanie zjawisk relaksacyjnych oraz bardzo dyna-
micznie zachodzących wnz. Pole pochodzące od ładunków 
zgromadzonych na ścianach inkluzji może wzmacniać albo 
osłabiać składowe pola pochodzące od napięcia przyło-
żonego do zewnętrznych elektrod (rys. 2).  

Aby doszło do wyładowania wewnątrz inkluzji muszą 
zostać spełnione dwa warunki: 1) natężenie pola elektrycz-
nego w inkluzji musi przekroczyć wartość krytyczną; 
2) musi się pojawić elektron inicjujący wyładowanie. 

 

 
 

Rys. 2. Ładunki swobodne oraz pola elektryczne w modelowej 
inkluzji gazowej: a) pole wypadkowe osłabione polem od ładunku, 
b) pole wypadkowe wzmocnione polem od ładunku. Eo – natężenie 
pola w dielektryku, Es – natężenie pola pochodzącego od ładunku, 

Ecav – wypadkowe natężenie pola w inkluzji, fc – współczynnik 
wzmocnienia natężenia pola (na podstawie [12]) 

Elektrony swobodne, inicjujące wyładowanie mogą 
powstać na drodze: 1) jonizacji przestrzennej gazu; 2) joni-
zacji powierzchniowej, z elektrody metalowej lub dielektry-
ka, 3) generacji z wykorzystaniem ładunku od wcześniej-
szych wyładowań [7]. Są to stochastyczne procesy fizykalne, 
więc biorąc pod uwagę zmienność czynników je warunku-
jących mechanizm powstawania wnz jest opisywany jako 
niestacjonarny proces stochastyczny [4, 6, 10]. W wyko-
nanych symulacjach numerycznych statystyczna zmienność 
czasu wystąpienia oraz ładunku wyładowań została 
zamodelowana poprzez zmianę wartości napięć zapłonu 
i gaśnięcia każdego kolejnego wyładowania. Napięcia te 
opisano rozkładami wykładniczymi, a ich wartości były 
losowane z zastosowaniem generatora liczb losowych.  
 
3. WYNIKI SYMULACJI NUMERYCZNYCH 
 
 Na rysunkach od 3 do 9 przedstawiono wpływ wybra-
nych parametrów modelu na wartości i rozkłady natężenia 
pola elektrycznego w inkluzji gazowej oraz powstające 
przebiegi czasowe wnz. 

              

Rys. 3. Wpływu wielkości inkluzji gazowej na rozkład natężenia 
pola elektrycznego w inkluzji i jej otoczeniu 

 
 

Rys. 4. Wpływ średnicy inkluzji gazowej w modelowym układzie 
izolacyjnym na wartość natężenia pola elektrycznego w jej wnętrzu 
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Rys. 5. Wykresy natężenia pola elektrycznego dla inkluzji o różnej 
średnicy: a) wzdłuż osi obrotu z; b) na kierunku promienia r 

 
Dla inkluzji idealnie kulistej wykonano również 

obliczenia i symulacje numeryczne natężenia pola elektrycz-
nego w jej wnętrzu w zależności od wartości przenikalności 
elektrycznej względnej dielektryka εr w zakresie od 1,4 do 5 
(rys. 6). Pozostałe parametry symulacji nie ulegały zmia-
nom.  

 
Rys. 6. Natężenie pola elektrycznego w dielektryku i w inkluzji 

(obliczone i symulowane) w zależności od wartości przenikalności 
elektrycznej względnej εr dielektryka 

 

 
Rys. 7. Rozkład natężenia pola elektrycznego w gazowej inkluzji 

kulistej bezpośrednio przed wnz (z lewej) i po wnz (z prawej) 

 

 
 
Rys. 8. Przebiegi czasowe natężenia pola elektrycznego w inkluzji 
oraz ładunku impulsów wnz z uwzględnieniem stochastycznego 

charakteru wyładowań i procesów zaniku ładunku - analiza wpływu 
amplitudy napięcia probierczego: a) Umax = 20 kV; b) Umax = 24 kV 
 

 

 
 
Rys. 9. Przebiegi czasowe natężenia pola elektrycznego w inkluzji 
oraz ładunku impulsów wnz z uwzględnieniem stochastycznego 

charakteru wyładowań i procesów zaniku ładunku - analiza wpływu 
szybkości zaniku ładunku: a) 26,5 [nC/s]; b) 80 [nC/s] 

 

8a) 

8b) 

9a) 

9b) 

5a) 

5b) 
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4. PODSUMOWANIE 
 

W badanym numerycznym modelu układu izolacyj-
nego z inkluzją gazową wraz ze wzrostem wielkości inkluzji, 
natężenie pola elektrycznego w jej wnętrzu maleje. Widocz-
ny jest wówczas spadek wartości natężenia pola elektrycz-
nego na obrzeżach inkluzji w osi równoległej do linii pola 
elektrycznego oraz wzrost natężenia pola w osi prostopadłej 
do linii zewnętrznego pola elektrycznego. Wzrost wartości 
przenikalności elektrycznej εr powoduje z kolei wzrost 
wartości natężenia pola w inkluzji. 

Wyniki symulacji przebiegów czasowych wykonanych 
z zastosowaniem języka programowania LUA potwierdziły 
złożony charakter procesów generacji wnz oraz zauważalny 
wpływ ładunku powierzchniowego gromadzonego na 
ścianach inkluzji i procesów jego zaniku na parametry 
czasowe i ładunkowe powstających wyładowań.  
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NUMERICAL MODELING AND ANALYSIS OF THE CONDITIONS F OR THE INCEPTION 
OF PARTIAL DISCHARGES IN DEFECTS OF HIGH VOLTAGE IN SULATION SYSTEMS 

 
The paper describes the results of theoretical considerations and computer simulations for analysis of physical 

conditions required for the formation of partial discharge (PD) in gaseous defects located in high-voltage insulation systems. 
The basic information about the phenomenon of partial discharge along with a description of potential sources and the 
numerical model of inclusion gas field in the dielectric, which, under certain conditions the PD. 

As a result of the research, the article presents: calculations and numerical simulations of the electric field distributions 
in the internal gaseous inclusions with different geometries and sizes, located in the model system insulation. For the 
calculation and simulation computer program was used for analysis of electromagnetic fields FEMM. 

 
Keywords: insulating system, partial discharges, gaseous inclusion, numerical modeling. 
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Streszczenie: W artykule zostaną przedstawione fizyczne modele 
przygotowane i oprogramowane, w ramach prac dyplomowych, 
w Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni, 
umożliwiające studentom poznanie zasad projektowania, testowa-
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mikroprocesory, język programowania sprzętu VHDL. 

 
1. WSTĘP 

 
W ostatnim okresie w Katedrze Automatyki Okrętowej 

(KAO) w Gdyni powstało sporo modeli sterowanych cyfro-
wo. Między innymi model przenośnika taśmowego, wielo-
zadaniowego pojazdu, wciągarki okrętowej, domu mieszkal-
nego, ramię robota mobilnego, mobilnej platformy, robota 
kroczącego, skarbca [1-2]. Modele te są wykorzystywane w 
laboratorium Techniki Cyfrowej (TC). Studenci poznają 
zasady sterowania, zasady tworzenia algorytmów, zapoznają 
się z dostępnym w laboratorium oprogramowaniem, tworzą 
własne programy, które następnie implementują w struktu-
rach układów PLD (Programmable Logic Devices) lub mi-
kroprocesorach. W artykule zostaną przedstawione kolejne 
fizyczne modele przygotowane, oprogramowane i przete-
stowane, w ramach prac dyplomowych, w KAO umożliwia-
jące studentom poznanie zasad projektowania, testowania 
i implementacji algorytmów cyfrowego sterowania. Jednym 
z nowych zbudowanych modeli jest urządzenie do śledzenia 
słońca, które umożliwia ładowanie akumulatora. Następnym 
zbudowanym modelem jest robot trójkołowy, w którym zas-
tosowano dwa koła sterujące i jedno swobodne. Kolejnym 
zbudowanym i omówionym w artykule modelem jest robot 
podwodny, który może swobodnie poruszać się w środowi-
sku wodnym. 

 
2. URZĄDZENIE DO ŚLEDZENIA SŁO ŃCA 

 
Urządzenie do śledzenia słońca, które zostało zbudo- 

wane w ramach pracy dyplomowej [3], umożliwia ładowanie 
akumulatora. Do sterowania został wykorzystany zestaw dy-
daktyczny DE_2 firmy Terasic z układem programowalnym 
FPGA Cyclone II, środowisko Quartus oraz język programo-
wania sprzętu VHDL. Przygotowany program steruje obrot-
nicą panelu fotowoltaicznego. Do symulacji słońca zastoso-
wano żarnik halogenowy, przemieszczany pozycjonerem 
anteny satelitarnej, który został umocowany do wysięgnika 
obrotnicy naśladującej ruch słońca. Śledzenie słońca odbywa 
się dzięki czterem czujnikom fotorezystancyjnym, które 
zostały umieszczone w ramie nośnej wraz z panelem foto-

woltaicznym wykonanym z ogniw monokrystalicznych. 
Sygnały analogowe z czujników przesyłane są do przetwor-
nika ADC. Podstawowym elementem modelu jest układ 
nadążny. Steruje on ruchem panelu, który podąża za ruchem 
„słońca”. 

 
2.1. Konstrukcja mechaniczna 

Model urządzenia (rys. 1) został zamontowany na pły-
cie stalowej. Zakres ruchu ramienia halogenu wynosi około 
100°, a podążającego za nim panelu 350°, istnieje możliwość 
ustawienia ograniczenia zakresu przy pomocy wyłączników 
krańcowych. Do sterowania położeniem panelu fotowolta-
icznego o mocy 20 W wykorzystano obrotnicę kamery prze-
mysłowej. Wymaga ona sterowania napięciem AC 24V, 
dlatego też zastosowano interfejs pomiędzy zestawem DE_2 
a obrotnicą, który zasilany jest z dodatkowego zasilacza AC 
24V. Do zasilania odbiornika uzyskiwanej energii zastoso-
wano akumulator żelowy o pojemności 17 Ah i napięciu 
12 V. Jego parametry zostały dopasowane do wydolności 
prądowej panelu i regulatora ładowania, który zabezpiecza 
akumulator przed nadmiernym rozładowaniem. Mocowanie 
akumulatora wykonano na wspornikach obrotnicy halogenu. 
Jako obciążenie zastosowano żarówkę 12V/ 5W w oprawie 
sygnalizatora optycznego. 
 

 
 

Rys. 1. Widok zmontowanego urządzenia 
 
Ruch źródła światła, który symuluje ruch słońca uzy-

skano poprzez zastosowanie obrotnicy anteny satelitarnej 
z zamocowanym wysięgnikiem o długości 1,2 m zakończo-
nym projektorem halogenowym. Minimalny zakres ruchu 
obrotnicy zapewniony przez producenta wynosi 99°. Prak-
tycznie osiąga się nieco większy zakres obrotu. Regulator 
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napięcia obrotnicy został umieszczony w obudowie prze-
łącznika kierunku ruchu. Zmiana kąta pochylenia obrotnicy 
symuluje zmiany pory roku. 
 
2.2. Konstrukcja elektroniczna 

Płytka z przetwornikiem ADC 0808 firmy SLS umoż-
liwia współpracę zestawu DE_2 z czujnikami oświetlenia. 
Przetwornik posiada osiem kanałów ośmiobitowych z reje-
strem typu zatrzask na wyjściu. Na płytce tej znajduje się 
także ośmiobitowy jednokanałowy przetwornik DAC ze 
wzmacniaczem wyjściowym zapewniającym małą impedan-
cję wyjściową. Umożliwia to obciążenie wyjścia standardo-
wymi odbiornikami sygnałów. Jako napięcie odniesienia 
zostało zastosowane wewnętrzne napięcie wzorcowe +5V. 
Możliwość pomiarów napięć wyższych od +5V zapewniają 
dzielniki napięcia na wejściach. Połączenie zestawu DE_2 
z płytką przetwornika zrealizowano za pomocą płytki przej-
ściowej (adaptera), która została podłączona do złącza San-
taCruz. Dodatkowo płytka adaptera wyposażona jest w złą-
cze umożliwiające podłączenie do gniazd GPIO interfejsu 
sterującego pracą obrotnicy panelu fotowoltaicznego. Dwa 
gniazda rozszerzeń zewnętrznych zestawu DE_2 wykorzy-
stano do połączenia przetwornika ADC i GPIO w celu ste-
rowania silnikami obrotnicy panelu. Płytkę sterującą silni-
kami obrotnicy wykonano z wykorzystaniem triaków oraz 
transoptorów, zawierających optotriaki i układ wykrywania 
przejścia sieci zasilającej przez zero (co zapewnia minimali-
zację zakłóceń łączeniowych). Obwody wejściowe przero-
biono na sterowanie napięciem 3,3 V, które jest wymagane 
w zestawie DE_2 (oryginalnie było 5V). Zapewniono także 
izolację galwaniczną obwodów sterujących (DE_2) od wy-
konawczych (obrotnica panelu). Cztery sygnały analogowe 
reprezentujące napięcie na fotorezystorach czujnika oświe-
tlenia, po konwersji do czterech wektorów ośmiobitowych, 
są porównywane parami przez dwa komparatory. Wyjścia 
nierówności tych komparatorów sterują układem, który 
załącza silniki napędu obrotnicy panelu. Powoduje to nadą-
żanie za ruchem „słońca”. 
 
2.3. Opis programu sterującego 

Programowanie zestawu DE_2 odbywa się w środowi-
sku Quartus. Przy tworzeniu algorytmu programu sterujące-
go uwzględniono następujące stany pracy: 
• inicjalizacja układu, odczyt poziomu nasłonecznienia , 
• w zależności od poziomu nasłonecznienia, wykrycia rów-

nowagi wskazań czujników lub wartości nasłonecznienia 
mniejszej lub równej zakresowi nieczułości powrót do 
stanu oczekiwania na następny cykl lub przejście do ko-
lejnego kroku, 

• porównanie różnicy nasłonecznienia czujników, 
• wysłanie polecenia do sterownika silnika obrotu w kie-

runku mniej oświetlonego czujnika, następnie przejście 
do ponownego pomiaru stanu nasłonecznienia; praca w 
pętli odbywa się do chwili osiągnięcia stanu jednakowego 
poziomu nasłonecznienia czujników. 

Oprogramowanie zostało przygotowane z wykorzysta-
niem języka VHDL, częściowo w edytorze graficznym (ste-
rowanie) oraz edytorze tekstowym (obsługa wyświetlacza 
LCD). Wartości oświetlenia poszczególnych czujników, po 
konwersji, są zapisywane do rejestrów równoległych zbu-
dowanych z przerzutników typu D. W dalszym etapie nastę-
puje wyzerowanie trzech najmniej znaczących bitów repre-
zentujących wartości oświetlenia (dla uniknięcia zbędnej 
wrażliwości na małe nierówności oświetlenia oraz zmniej-
szenia zapotrzebowania układu pozycjonującego na energię), 

blokada sterowania obrotnicą przy małej wartości napięcia 
panelu, porównanie parami (lewa/prawa, góra/dół) wielkości 
oświetlenia, sterowanie silnikami obrotnicy. Napięcie aku-
mulatora oraz napięcie na panelu jest wyświetlane na wy-
świetlaczach siedmiosegmentowych zestawu DE_2. Układ 
sterujący kontroluje minimalne oświetlenie, poniżej którego 
blokuje sterowanie silnikami. Po osiągnięciu równowagi oś-
wietlenia czujników sterowanie zostaje zatrzymane na 5 se-
kund, by ponownie sprawdzić stan równowagi oświetlenia. 

 
3. ROBOT TRÓJKOŁOWY  

 
W zbudowanym, w ramach pracy dyplomowej [4], ro-

bocie line follower (rys. 2) zastosowano rozwiązanie trójko-
łowe, z dwoma kołami sterowanymi za pomocą dwóch ser-
womechanizmów i jednym kołem podporowym, z twardym 
zawieszeniem. Robot pokonuje labirynt z prędkością nie 
przekraczającą 8m/s, dlatego też nie zastosowano amortyza- 
torów, które dla takich prędkości posiadają słabe właściwo-
ści jezdne [4]. Posiada on trzy różne tryby pracy, tj. program 
główny, program labirynt, program wybrana trasa, przy 
czym wyboru dokonujemy z poziomu mikrokontrolera za 
pomocą przycisków. Robot posiada wymiary 180/150/ 
80 mm. 

 

 
 

Rys. 2. Robot trójkołowy 
 
3. 1. Budowa robota 

Zbudowany robot posiada następujące właściwości: 
• serwomechanizmy są sterowane szerokością impulsu 

(PWM), 
• do rozpoznawania linii wykorzystano pięć czujników 

optoelektronicznych, z których informacje odczytywane 
są za pomocą przetwornika ADC, 

• posiada sygnalizację dźwiękową informującą o ukoń-
czeniu labiryntu lub trasy, 

• po dojechaniu do punktu końcowego labiryntu, robot 
powtórnie porusza się do punktu końcowego zapamiętaną 
możliwie najkrótszą trasą, 

• zasilanie robota stanowi akumulator umożliwiający dwu-
godzinną pracę,  

• jest wyposażony w interfejs, którego menu umożliwia 
sterowanie oraz wyświetlacz LCD, który informuje o sta-
nie pracy, wyświetla wartości odczytane z czujników oraz 
umożliwia poruszanie się po menu, 

• w górnej części obudowy robota znajdują się dwa przyci-
ski, tj. wyboru, potwierdzenia oraz włącznik główny. 
Do budowy robota zostały wykorzystane dwie płytki dru-

kowane, płyta główna zawiera elementy elektroniczne, na-
tomiast druga czujniki rozpoznawania linii. Głównym zada-
niem mikrokontrolera ATmega32 jest sterowanie serwome-
chanizmami, odczytywanie wartości stanu przycisków, 
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przedstawienie informacji na wyświetlaczu LCD, sterowanie 
buzzerem, odczytywanie wartości z czujników optoelektro-
nicznych odbiciowych (za pomocą przetwornika ADC), 
sterowanie programem zainstalowanym w robocie. Model 
porusza się po określonej trajektorii i wykonuje manewry. 
Serwomechanizmy zostały przerobione tak, aby współpra-
cowały z mikrokontrolerem. Z serwomechanizmów zostały 
usunięte zębatki i blokada, która uniemożliwiała wykonanie 
pełnego obrotu o 3600. Został również usunięty potencjo-
metr, co umożliwiło obrót koła w obu kierunkach. Z serwo-
mechanizmów wyprowadzone są po 4 przewody, podłączane 
pod PWM1, PWM2, zasilanie, masa. 

Do budowy robota wykorzystano dwa serwomechani-
zmy cyfrowe Mg995 firmy Tower Pro, które zostały zamon-
towane po obu stronach robota. Są one sterowane oddzielnie, 
dzięki czemu możliwe jest skręcanie robotem. Prędkość 
serwomechanizmu zależy od szerokości impulsu podawane-
go na linię sterującą. Wykrywanie linii, po której porusza się 
robot zapewniają czujniki światła. Zostały one zamontowane 
na przedniej ścianie robota. W skład czujników odbiciowych 
wchodzi fotoemiter i fotodetektor, które są umieszczone we 
wspólnej obudowie. Zmieniają one wartość sygnału na wyj-
ściu w zależności od natężenia światła odbitego, przy czym 
wykorzystywany jest w tym przypadku przetwornik ADC 
zawarty w mikrokontrolerze ATmega32. 

Robot posiada możliwość sygnalizacji stanów zachodzą-
cych w procesie sterowania. Dostępna jest sygnalizacja 
dźwiękowa, którą umożliwia przetwornik piezoelektryczny. 
Możliwa jest także sygnalizacja na wyświetlaczu LCD, który 
jest bezpośrednio dołączony do wyprowadzeń mikrokontro-
lera. Na wyświetlaczu pojawia się menu programu, które 
pozwala na wybranie odpowiedniego trybu pracy robota. 
 
3. 2. Opis programu sterującego 

Oprogramowanie sterujące ruchem robota przygotowano 
w środowisku Bascom i zaimplementowano w mikrokontro- 
lerze ATmega32. Oprogramowanie zapewnia płynną jazdę 
po wyznaczonej trasie. Opracowany program posiada za-
kładki powiązane z trybami pracy robota. Pierwszy tryb poz-
wala na zaprezentowanie programu głównego. W trybie tym 
robot wykrywa jedną linię i następnie porusza się po niej. 
Drugi tryb pozwala na poruszanie się robota po labiryncie. 
Program umożliwia rozpoznanie najkrótszej drogi od punktu 
początkowego do końcowego. Robot początkowo sprawdza 
wszystkie ścieżki w lewą stronę. Jeżeli dana trasa kończy się 
i nie jest ona punktem końcowym, wówczas robot zawraca 
do skrzyżowania i sprawdza kolejną drogę. Trzeci tryb po-
zwala na poruszanie się po określonej trajektorii. Została ona 
przygotowana na planszy, która jest dostępna w laborato-
rium TC. Program umożliwia wybranie punktów, po których 
powinien poruszać się pojazd. Robot początkowo oblicza 
najkrótszą trasę rozpoznając swoją pozycję na osi pionowej 
i poziomej, następnie zapamiętuje w którą stronę i na jakim 
skrzyżowaniu ma skręcić. W przypadku jakichkolwiek 
zmian punktów na planszy należy uwzględnić je samodziel-
nie w kodzie programu. Oprogramowanie pozwala tak-że na 
obserwację wartości przesłanych z pięciu czujników opto-
elektronicznych, które mogą być przetestowane niezależnie 
w zakładce „Test czujników”. Kolejną opcją testową jest 
jednoczesne sprawdzenie wszystkich czujników. Dzięki niej 
można zaobserwować, który z czujników wykrył linię. Sy-
gnały z czujników przedstawione są w postaci diagramu, 
przykładowo gdy diagram wskazuje stany 10001, oznacza to 
że tylko skrajne czujniki wykryły linię. Ponadto możliwa jest 
także kalibracja czujników, czyli ustawienie wartości, dla 

których program rozpoznaje czarną linię. Czujniki różnią się 
wartościami, zależnie od rozmieszczenia na płytce oraz 
wybranego trybu. Z powodu możliwości nakładania się na 
siebie sygnałów, czujniki znajdujące się w środku posiadają 
niską tolerancję wykrycia czarnej linii. W programie głów-
nym czujniki umieszczone skrajnie na płytce posiadają wy-
soki stopień tolerancji wykrycia czarnej linii. Natomiast 
w dwóch pozostałych trybach wartość tolerancji dwóch 
skrajnych czujników jest zmniejszona, aby zminimalizować 
prawdopodobieństwo zadziałania tych czujników podczas 
jazdy prosto. Czujniki można skalibrować w trzech trybach: 
kalibracja automatyczna, ręczna, ustawienie początkowe. 
Przy wyborze automatycznej kalibracji program sam obliczy 
i ustawi wartości graniczne przy jakich zostaje rozpoznany 
czarny kolor. Przy wyborze trybu drugiego, użytkownik ma 
możliwość ręcznej kalibracji. Ostatni tryb pozwala na przy-
wrócenie wartości początkowych, ustalonych przez progra-
mistę. 

 
4. ROBOT PODWODNY 

 
Robot podwodny ROV (Remotely Operated Vehicle) 

(rys. 3), zbudowany w ramach pracy dyplomowej [5], posia-
da zdolność swobodnego poruszania się w środowisku wod-
nym, ma możliwość ruchu w płaszczyźnie pionowej (wynu-
rzanie/zanurzanie), obrotu w poziomie oraz ruchu do przodu 
i do tyłu. Robot charakteryzuje się następującymi cechami: 
• napęd robota stanowią 3 silniki DC 12V, 
• zasilany jest z akumulatora o pojemności umożliwiającej 

kilkudziesięciominutową, ciągłą pracę, 
• komunikacja pomiędzy komputerem, z którego wydawa-

ne są polecenia, a robotem odbywa się torem kablowym 
w standardzie RS485, 

• współpracuje z zestawem Arduino UNO R3 i płytką 
Adafruit Motor Shield, 

• elektronika robota znajduje się w szczelnym pojemniku, 
• robot posiada możliwość pracy w wodach słodkich do 

głębokości 5 metrów, 
• konstrukcja szkieletu robota jest wykonana z płyt akrylo-

wych 
• posiada małe wymiary (150/200/312 mm), co zapewnia 

niską wagę. 
 

 
 

Rys. 3. Widok modelu 
 
4.1. Budowa robota 

Do budowy robota wykorzystano bezszczotkowe silniki 
DC 12V, które pochodzą ze zmodyfikowanych jachtowych 
pomp zęzowych firmy TMC Technology Corp. Silniki te są 
fabrycznie uszczelnione oraz charakteryzują się dużą wydaj-
nością (2046 litrów/h). Wykorzystano 3 silniki, jeden 
umieszczono centralnie do ruchu w pionie, dwa do obracania 
konstrukcji oraz do napędu w poziomie. Zapewniają one 
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swobodę ruchu. Poprzez zastosowanie materiałów konstru-
kcyjnych w postaci płyt akrylowych oraz dodatkowych pły-
waków i balastu uzyskano odpowiednią pływalność. Model 
posiada neutralną stateczność konstrukcji, tj. posiada takie 
rozmieszczenie ciężaru, że środek ciężkości przypada do-
kładnie w środku konstrukcyjnym robota. Elektronika mode-
lu została umieszczona w szczelnym pojemniku w postaci 
rury o średnicy 110 mm, dwustronnie zamykanej okrągłymi 
wieczkami. Wykonano ją z transparentnego akrylu. 

 
4.2. Oprogramowanie i sterowanie 

W modelu zastosowano uniwersalny zestaw UNO R3 
firmy Arduino. Zawiera on między innymi wejścia cyfrowe 
i PWM, zewnętrzny przycisk reset, mikrokontroler ATMe-
ga 328P, port USB do komunikacji z PC, wejścia analogo-
we, złącze do zasilania zewnętrznego. Dodatkowo zastoso-
wano moduł Adafruit Motor Shield przeznaczony do precy-
zyjnego sterowania silnikami DC, który posiada między 
innymi wyjścia do sterowania serwomechanizmami, wyjścia 
do sterowania silnikami krokowymi i silnikami DC, po-
czwórne półmostki H – L293D (SN754410), rejestr prze-
suwny 74HC595N, zewnętrzny przycisk reset, wejście zasi-
lania zewnętrznego z zakresu 12-36V. Sterowanie robotem 
odbywa się z klawiatury PC za pomocą przycisków kierun-
kowych, shift oraz ctrl. 

Komunikacja pomiędzy komputerem a robotem odby-
wa się poprzez port USB. Sygnał z komputera, poprzez 
USB, został podany na konwerter RS232/RS485, zasilany ze 
stabilizatora napięcia. Konwersja na standard RS485 umoż-
liwiła transfer danych na znaczne odległości, zasięg robota 
wynosi około 1200 m z prędkością transmisji 100 Kbit/s 
oraz do 10 m z prędkością 35 Mbit/s. Sygnał sterujący wraz 
z zasilaniem poprowadzono do robota kablem czterożyło-
wym. Dodatkowe dwie żyły w przewodzie łączącym robota 
z elektroniką wykorzystano do zasilenia układu Adafruit 
Motor Shield. W jednostce sterującej robotem znajduje się 
układ SN754156, który konwertuje sygnał na standard TTL 
obsługiwany przez Arduino UNO R3, stabilizator napięcia 
LM7805 zasilający zestaw Arduino oraz konwerter sygnału, 
mikrokontroler ATMega, który po odczytaniu sygnału 
z komputera uruchamia odpowiednie pędniki. W celu unie-
zależnienia zestawu od sieci zasilającej wykorzystano 
akumulator żelowy CP1233 3,3 Ah. Program sterujący 
robotem ROV przygotowano w środowisku Wiring, który 
wykorzystuje elementy języka C i Java. Program ten składa 
się z dwóch części, tj. kodu komunikacji i sterowania z 
komputera PC przygotowanego w środowisku Processing 
v1.5.1 (specjalnie stworzonym do obsługi układów Arduino) 
oraz kodu napisanego w programie Arduino obsługującego 
mikrokontroler. 

Robot poddany został testom pływalności i stateczności 
na basenie AM w Gdyni (o głębokości maksymalnej 

3,75 m). Pozwoliły one sprawdzić szczelność pojemnika 
z elektroniką, szczelność napędu robota, reakcje robota pod 
wodą na sygnały sterujące z klawiatury PC, wyważenie 
modelu robota. Próby te wypadły pomyślnie. Model posiada 
spore możliwości rozwojowe. Między innymi możliwe jest 
zastosowanie płynnej regulacji prędkości obrotowej każdego 
silnika, co pozytywnie wpłynie na zdolności manewrowe 
modelu, można zainstalować układ oświetlenia, zestawy 
czujników do pomiaru parametrów środowiskowych, kamerę 
przesyłającą obraz z robota do komputera. Możliwa jest tak-
że rozbudowa interfejsu użytkownika oraz zmiana oprogra-
mowania tak, aby sterowanie odbywało się poprzez telefon z 
systemem operacyjnym Android. Niestety dalszy rozwój 
modelu, przede wszystkim ze względów finansowych, pozo-
stał jedynie w sferze możliwości. 

 
4. ZAKOŃCZENIE 

 
Omówione modele są wykorzystywane do nauki tech-

niki cyfrowej oraz metod i algorytmów cyfrowego sterowa-
nia. Student zdobywa wiadomości także z zakresu cyfrowe-
go przetwarzania sygnałów, elektrotechniki, elektroniki, 
mechaniki i transmisji cyfrowej. Istnieje również możliwość 
porównania zasad przygotowania cyfrowego sterowania 
z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych i PLD. 
Znaczna ilość modeli, które powstały w ramach prac dyplo-
mowych świadczy o sporej popularności zagadnień niezbęd-
nych do realizacji tych prac. Opracowane modele oraz przy-
kładowe sterowania nie są propozycją zamkniętą, istnieje 
możliwość ich rozbudowy. 
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MODELS DIGITALLY CONTROLLED  
 

This paper presents examples of application for several models of physical objects controlled by systems based on  
microprocessors or programmable logic devices (PLD), this is the device to following the sun, the three-wheeled robot (line 
follower) and the robot under-water ROV (Remotely Operated Vehicle). During laboratory sessions students create control 
systems and realize particular assignments with application of PLDs or microprocessors. 
 
Keywords: digitally controlled, microprocessor, programmable logic devices, language VHDL. 
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Streszczenie: W artykule zostaną przedstawione przykładowe za-
gadnienia omawiane na zajęciach laboratoryjnych z Techniki Cy-
frowej na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni dla 
specjalności Elektrotechnika Okrętowa. 
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programowania sprzętu VHDL, symulacje. 

 
1. WSTĘP 

 
Zdobywanie wiedzy z zakresu techniki cyfrowej polega 

na poznaniu podstawowych pojęć, np. tabele stanów bramek, 
przerzutników, minimalizacja, układy arytmetyczne, komu-
tacyjne, liczniki. Zajęcia laboratoryjne są bardzo ważnym 
elementem w kształceniu na poziomie technicznym. Umoż-
liwiają one przyszłym technikom i inżynierom sprawdzenie 
wiedzy teoretycznej, praktycznych umiejętności i zdobycie 
samodzielności w przygotowaniu projektów. Studenci na 
wykładzie poznają podstawy teoretyczne, natomiast na zaję-
ciach ćwiczeniowych projektują określone układy cyfrowe, 
najczęściej na tzw. papierze lub wirtualnie. W laboratorium 
z przedmiotu Technika Cyfrowa w Katedrze Automatyki 
Okrętowej (KAO) Akademii Morskiej w Gdyni istnieje 
możliwość sprawdzenia cyfrowych układów kombinacyj-
nych oraz sekwencyjnych, tych podstawowych, złożonych 
lub bardziej zaawansowanych. Student sprawdza wiedzę z 
wykładu i ćwiczeń, poznaje swoje możliwości motoryczne, 
metody projektowania i testowania układów cyfrowych. 
Obecnie w KAO studenci projektują układy w środowisku 
Multisim firmy National Instruments oraz Max Plus Baseline 
lub Quartus firmy Altera. Nie są to tylko układy wirtualne. 
Studenci implementują swoje projekty w strukturach ukła-
dów programowalnych z wykorzystaniem edytora graficzne-
go lub tekstowego języka sprzętu VHDL. W laboratorium 
dostępne są liczne modele obiektów sterowania, np. model 
pojazdu, koparki, dźwigu, windy cumowniczej, robota-
człowieka ROBOWISDOM, skarbca, domu mieszkalnego, 
przenośnika taśmowego [1 - 6]. Analiza układów cyfrowych 
przygotowanych samodzielnie przez studentów około 15 lat 
temu i obecnie nie napawa optymizmem (autorka artykułu 
posiada na serwerze spore archiwum prac studentów). Z całą 
pewnością wynika to między innymi z ogólnego rozwoju, 
dużej ilości dostępnego oprogramowania narzędziowego, 
dużej ilości zagadnień. Jednak w przeszłości zbudowanie 
układu i jego sprawdzenie było zdecydowanie trudniejsze. 
Studenci sprawdzali układy łącząc elementy na zestawie 
UNILOG zwykłymi, łatwo wypadającymi przewodami, 

potem w środowisku CUPL, który posiadał dosyć ograni-
czone możliwości. 

W artykule zostaną przedstawione przykładowe zagad-
nienia omawiane na zajęciach laboratoryjnych z Techniki 
Cyfrowej. 

 
2. PROGRAM NAUCZANIA  

 
Na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej 

w Gdyni dla specjalności Elektrotechnika Okrętowa zajęcia 
z techniki cyfrowej dla studiów dziennych realizowane są 
w następującym wymiarze: na pierwszym roku studiów 
inżynierskich 30 godzin wykład, 15 godzin ćwiczenia tabli-
cowe, na drugim roku 30 godzin zajęcia laboratoryjne. Na 
studiach niestacjonarnych zagadnienia z zakresu techniki 
cyfrowej są omawiane na drugim roku w czasie 15 godzin 
wykładu, 8 godzin ćwiczeń i 15 laboratorium. Natomiast na 
drugim roku magisterskich studiów dziennych zajęcia obej-
mują 15 godzin wykładu i 15 godzin laboratorium, przy 
czym zajęcia dotyczą układów programowalnych (trzy lata 
temu przedmiot ten był realizowany na trzecim roku studiów 
inżynierskich). Na studiach magisterskich niestacjonarnych 
studenci mają 8 godzin wykładów i 10 zajęć laboratoryj-
nych. 

Na studiach inżynierskich studenci wykonują następu-
jące ćwiczenia laboratoryjne: 
� badanie charakterystyk bramek logicznych i synteza 

układów kombinacyjnych, 
� bloki komutacyjne (kodery, dekodery, translatory, mul-

tipleksery, demultipleksery, 
� bloki arytmetyczne (np. sumator, subtraktor, układ 

mnożący, komparator), 
� sterowanie pracą plotera, 
� sterowanie unipolarnym silnikiem krokowym, 
� synteza układów sekwencyjnych (liczniki pracujące 

według określonego grafu), 
� projekt własny (tematyka do uzgodnienia, np. cyfrowe 

życzenia świąteczne, noworoczne, reklama Akademii 
Morskiej), 

� liczniki i rejestry scalone, 
� układy uzależnień czasowych, 
� układy cyfrowe CMOS, 
� układ sterowania pracą windy ładunkowej, diagnostyka, 

symulacja awarii - technologia TTL), 
� układ sterowania pracą windy, diagnostyka, symulacja 

awarii - technologia CPLD), 
� sterowanie modelem dźwigu. 
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Obecnie wymienione ćwiczenia studenci realizują na 
układach rzeczywistych, w środowisku Multisim lub 
MAX+Plus II BASELINE (edytor graficzny). Wszystkie 
instrukcje do ćwiczeń oraz opis środowisk symulacyjnych są 
dostępne w pracach [1, 7]. Student w czasie zajęć analizuje 
projekty opracowane w domu w ramach przygotowania do 
zajęć, analizuje projekty dostępne na stronie internetowej 
[1], w przypadku pracy w środowisku Max Plus dodatkowo 
implementuje projekty w strukturach układów programo-
walnych CPLD firmy Altera. Oczywiście na pierwszych 
zajęciach studenci zapoznają się z zasadami BHP, środowi-
skami symulacyjnymi. Mają również możliwość odrobienia 
zajęć lub poprawienia wejściówek. Z przykrością należy 
stwierdzić, że w ostatnich kilku latach przygotowanie stu-
dentów do zajęć jest coraz mniej zadowalające. To samo 
dotyczy sprawozdań z zrealizowanych zajęć, które są odda-
wane z coraz większym opóźnieniem, są coraz mniej samo-
dzielne, brak jest konstruktywnych wniosków. Niektórzy 
studenci wykazują się coraz mniejszym zainteresowaniem 
przygotowania układu bardziej ambitnego. Przykładem są 
chociażby zajęcia, w czasie których studenci realizują wła-
sny projekt, będący podsumowaniem wiadomości zdobytych 
w czasie pierwszej serii zajęć. Są to najczęściej zajęcia przy-
padające w miesiącu grudniu, dlatego często treścią projektu 
jest opracowanie cyfrowych życzeń świątecznych lub nowo-
rocznych w środowisku Multisim, który posiada bardzo dużo 
elementów typu kolorowe diody, monitor LCD, buzzery, 
możliwe jest także wstawianie dowolnych elementów gra-
ficznych. Studentom pozostawiono dużą dowolność, zakła-
dając konieczność wykorzystania wirtualnej szyny, elemen-
tów generujących dźwięk oraz przedstawienia ruchu. Nieste-
ty w ostatnim okresie studenci realizują coraz mniej cieka-
wych projektów, wymagających nieco większego nakładu 
pracy. Przykładem ciekawego projektu jest układ, w którym 
wykorzystano gotowy rysunek z elementami świątecznymi. 
Student do sterowania kolorowymi diodami podświetlają-
cymi gałązkę, bombkę oraz świeczkę wykorzystał rejestr 
przesuwny samo korygujący, z krążącym zerem zbudowany 
z przerzutników typu D. W wersji pierwotnej wykorzystano 
7 osobnych przerzutników zawartych w układach scalonych 
UCY 7474, w czasie zajęć układ został uproszczony (wyko-
rzystano UCY 74174). Na rysunku 1 przedstawiono cyfrowy 
układ sterowania diodami, przy czym pominięto część gene-
rującą dźwięk. Natomiast rysunek 2 przedstawia element 
graficzny, który po włączeniu symulacji zawiera cyklicznie 
zapalające/gaszące się diody, które podświetlają gałązkę, 
bombkę i świecę (linie łączące diody zostały ukryte). Wyda-
je się, że schemat sterowania nie jest bardzo skomplikowa-
ny, tym bardziej że z takim układem studenci zapoznali się 
w czasie wcześniejszych zajęć. Na uwagę jednak zasługuje 
pomysł wykorzystania rejestru, pracowitość studenta oraz 
również odpowiedni gust artystyczny. Niewątpliwie na połą-
czenie wszystkich diod student poświęcił nieco więcej czasu, 
co oczywiście zostało docenione. Projektów na zdecydowa-
nie niższym poziomie i wymagających na realizację mniej 
czasu ostatnio studenci niestety przedstawiają sporo. Rów-
nież zajęcia w czasie których studenci sterują silnikiem kro-
kowym, modelem dźwigu oraz wykorzystują ploter wyma-
gają nieco większej samodzielności i kreatywności. Także i 
w tym przypadku poziom przygotowanych projektów jest 
skrajnie różny, niestety ich poziom zaawansowania jest 
również coraz mniejszy. 
 

 
 

Rys. 1. Sterowanie cyfrowe diodami 
 

 
 

Rys. 2. Cyfrowe życzenia świąteczne 
 
Jak już wspomniano, trzy lata temu zagadnienia z za-

kresów układów programowalnych były omawiane na 3 
roku studiów inżynierskich. Wówczas studenci na kolejnych 
zajęciach sterowali modelem świateł ulicznych, dźwigu, 
windy cumowniczej, modelem auta, robota, domu mieszkal-
nego. Poznali zasady sterowania kombinacyjnego, sekwen-
cyjnego z wykorzystaniem różnych struktur edytora teksto-
wego języka VHDL, wykorzystywali między innymi struk-
tury typu Entity, Architecture, Package, Component, Proce-
dure oraz instrukcje warunkowe. 

O różnym zaangażowaniu studentów w procesie zdo-
bywania wiedzy i umiejętności świadczy między innymi 
zadanie polegające na cyfrowym sterowaniu pracą plotera. 
W czasie zajęć należało uruchomić program przygotowany 
w środowisku graficznym Max Plus Baseline i zaimplemen-
towany w układzie CPLD, którego celem było wykreślenie 
odpowiedniego elementu graficznego w układzie współrzęd-
nych X Y, przy czym na obu osiach współrzędne należało 
zapisać na 4 bitach. Tematyka graficzna była narzucona 
z wyprzedzeniem, przykładowo należało przedstawić swoje 
miasto, reklamę Akademii Morskiej, własną osobę, swoje 
hobby. Studenci przygotowywali projekty o różnym stopniu 
złożoności. Wśród nich były także projekty mniej ambitne, 
przykładowo własne inicjały. Zdarzały się także ambitne 
i ciekawe propozycje graficzne. Jednym z nich był rysunek 
przedstawiający pomnik Ofiar Grudnia '70, znajdujący się w 
Gdyni Stoczni (rys. 3). Dane wejściowe to zegar i reset. 
Układ pracuje, jeśli reset jest w stanie wysokim. Zmienną 
wyjściową jest wektor 9 bitowy, Wy8, Wy7, Wy6, Wy5, 
Wy4, Wy3, Wy2, Wy1, Wy0, przy czym kolejne bity okre-
ślają współrzędne Y, X i stan pisaka. 
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Rys. 3. Pomnik Ofiar Grudnia '70 

 
Z uzyskanych i przedstawionych na rysunku 4 przykła-

dowych przebiegów czasowych należy wywnioskować, że 
układ pracuje zgodnie z założeniami, przy czym licznik 
(zmienna stan) zlicza od 0 do 69, a po osiągnięciu ostatniego 
stanu wraca do pozycji początkowej. 

 

 
 
Rys. 4. Przykładowe przebiegi czasowe 
 
Obecnie na studiach magisterskich studenci w czasie 

zajęć laboratoryjnych korzystają ze środowiska tekstowego 
języka programowania sprzętu VHDL, pracują w środowi-
sku Max Plus Baseline lub Quartus. Opracowane cyfrowe 
sterowanie implementują w układach programowalnych 
CPLD lub FPGA. Po wielu konsultacjach zasady i zakres 
prac laboratoryjnych uległ zmianie. Studenci otrzymują do 
dyspozycji jeden model, który powinni całościowo oprogra-
mować. Oprócz już wymienionych modeli mogą dodatkowo 
wybrać przenośnik taśmowy, model koparki, sztaplarki, 
skarbca. Studenci sterują pracą wybranego modelu, opraco-
wują interfejs sterowania, wyświetlają informacje o stanie 
obiektu na LCD i wyświetlaczach 7-segmentowych. W za-
leżności od wybranego modelu, poznają zasady sterowania 
bezprzewodowego lub przewodowego. Jako modele czasami 
są wykorzystywane dziecięce zabawki, które nie są już uży-
wane np. z powodu uszkodzenia. W tych przypadkach często 
niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac, np. zmiana 
obwodów zasilania silników napędowych, naprawa uszko-
dzonych elementów, dodanie elementów sygnalizujących 
wykonywanie manewrów, wykonanie układu dopasowują-
cego napięcia modelu i zestawów dydaktycznych zawierają-
cych układy programowalne. 

Zaangażowanie studentów na studiach magisterskich 
jest nieporównywalnie większe niż na studiach inżynier-
skich. Wykazują się oni oczywiście większą wiedzą, ich 
solidność, pomysłowość i terminowość zasługuje na wyróż-
nienie. Celem zajęć jest poznanie całego procesu projekto-
wania układów cyfrowych poczynając od opracowania algo-
rytmów sterowania, poprzez modelowanie, testowanie, im-
plementacje oraz tworzenie dokumentacji. Studenci wyko-
rzystują między innymi wiadomości zdobyte w czasie zajęć 

na studiach inżynierskich. Przykładowo dla modelu auta 
(rys.  5) niezbędna była zmiana obwodów zasilania silników 
napędowych, zmiana polaryzacji diod LED dla kierunkow-
skazów i świateł, zaprojektowanie i wykonanie układu dopa-
sowującego poziomy napięć sterujących (3,3 V DC dla AL-
TERY) i zasilających silniki pojazdu 12 V DC, rozszerzenie 
układu sterowania z wykorzystaniem układów dyskretnych 
i tranzystorów (rys. 6). Projekty rozbudowy, symulacje 
wstępne oraz dokumentację studenci przygotowali w Multi-
simie, co można odebrać jako potwierdzenie zdobytych 
umiejętności praktycznych i skuteczności nauczania techniki 
cyfrowej na studiach inżynierskich. Dla prowadzącej zajęcia 
takie podejście studenta do obowiązku było miłym akcen-
tem. Szkoda jedynie, że takich wniosków niestety nie można 
przedstawić odnośnie studiów inżynierskich. Prowadzenie 
zajęć na tych stopniach studiów przynosi zupełnie różne 
doświadczenia i wnioski. 

 

 
 

Rys. 5. Model auta 
 

 
 

Rys. 6. Rozszerzenie układu sterowania z wykorzystaniem 
układów dyskretnych i tranzystorów 

 
Innym ciekawym programem przygotowanym przez 

studentów jest sterowanie sygnałem VGA, który został wy-
konany w języku VHDL w środowisku Quartus z wy-
korzystaniem płytki edukacyjnej DE_1 firmy Altera z jed-
nostką centralną Cyclone II. Efekt sterowania VGA jest 
wyświetlany na monitorze LCD, o rozdzielczości 1440x900, 
60 Hz, podłączonego pod gniazdo VGA znajdujące się na 
płytce DE_1. Za pomocą przełączników znajdujących się na 
płytce DE_1 na monitorze są aktywowane obiekty w postaci 
kolorowych kwadratów, zaś za pośrednictwem przycisków 
można poruszać obiektami wyświetlanymi na monitorze. Po 
zaprogramowaniu płytki na monitorze pojawia się sześć 
kwadratów o wymiarach (50 x 50 pikseli) ustawionych 
w jednej linii. Aktywowanie kwadratu oznacza, że jest on 
podświetlany na określony w programie kolor, natomiast 
przy braku aktywacji ma kolor czarny. Aktywowane kwa-
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draty można przesuwać po ekranie monitora w górę, dół, 
prawo i lewo. Przygotowanie programu wymagało poznania 
składowych obrazu monitora, jego częstotliwości pracy. 
Sygnał VGA nie jest złożony tylko z informacji jakie podaje 
producent, czyli zalecanej rozdzielczości i częstotliwości 
odświeżania. Dodatkowo należy także pamiętać o para-
metrach FP (front porch), BP (back porch) oraz synchro-
nizacji (Sync pulse), jak również o zegarze częstotliwości 
pikseli. 

 
3. STRONA INTERNETOWA LABORATORIUM  

 
Witryna „Technika Cyfrowa” [1] została zbudowana 

i uruchomiona w 2003 roku. Od momentu „debiutu” jej 
pierwszej wersji jest sukcesywnie ulepszana i rozbudowy-
wana. Od momentu zaistnienia witryny w sieci zarejestro-
wano ponad 119000 odwiedzin internautów. Obecnie witry-
na zajmuje około 1,1 GB przestrzeni dyskowej oraz zawiera 
ponad 6400 plików w około 170 folderach. 

Podstawowymi elementami witryny „Technika Cyfro-
wa” są: 
� informacje ogólne – zawiera między innymi daty egza-

minów i zaliczeń dla studentów, godziny konsultacji, 
ciekawe linki, informacje dotyczące obsługi laboratoryj-
nego serwera SSH, 

� dział „Technika Cyfrowa” - zawiera takie elementy jak: 
zalecana literatura, opis skryptu do laboratorium z moż-
liwością ściągnięcia jego elektronicznej wersji w forma-
cie PDF, odnośniki do stron związanych z techniką cy-
frową, tematy ćwiczeń laboratoryjnych i projektów, gra-
fik ćwiczeń laboratoryjnych, informacje dotyczące zasad 
opracowania sprawozdań, regulamin korzystania z labo-
ratorium, przykładowe symulacje opracowane w środo-
wisku Multisim oraz edytorze graficznym języka 
VHDL, 

� dział „Układy Programowalne PLD”, zawiera zalecaną 
literaturę, odnośniki do stron z zakresu PLD, przykła-
dowe projekty utworzone w edytorze tekstowym języka 
VHDL, 

� dział „Projekty i materiały” - zawiera projekty utworzo-
ne przy pomocy kilku kolejnych wersji środowiska Mul-
tisim (projekty są podzielone tematycznie zgodnie z gra-
fikiem zajęć w laboratorium) oraz opcję „Downloads” 
skąd można ściągnąć wszystkie pliki dostępne na stronie 
(opisy, szablony sprawozdań, archiwa z projektami, in-
strukcje laboratoryjne itp.), 

� nowe stanowiska laboratoryjne, 
� dział zawierający wszystkie symulacje przygotowane 

w środowisku Multisim omówione w pracy [7]. 
W laboratorium jest również dostępny serwer plików, 

który jest doskonałym dopełnieniem witryny. Dzięki temu 
studenci mogą umieszczać swoje projekty oraz sprawo-
zdania z wykorzystaniem sieci Internet (lub sieci lokalnej, 
bezpośrednio z laboratorium), a także korzystać w labora-

torium z drukarki udostępnionej dla wszystkich stanowisk 
roboczych. 

 
4. ZAKOŃCZENIE  

 
Obecnie dostępne oprogramowanie jest bardzo przy- 

jazne i uniwersalne. Zasady przygotowania, sprawdzenia 
i uruchomienia projektu dla chcących uzyskać stosowną 
wiedzę, umiejętności i doświadczenie są jasne i ogólnie 
dostępne. Studenci mają do dyspozycji liczne podręczniki, 
skrypty, instrukcje laboratoryjne, zasoby internetowe, 
z których nie zawsze prawidłowo korzystają. Dostępne upo-
rządkowane pomoce dydaktyczne powinny ułatwić studen-
towi przyswojenie wiedzy, gdyż zainteresowany nie musi 
tracić czasu na poszukiwanie materiału. Dziwi nieco zdecy-
dowanie mniejsza samodzielność i aktywność przede 
wszystkim studentów studiów inżynierskich, mniejsze zain-
teresowanie systematyczną nauką, samodzielnym pogłębia-
niem wiedzy. Może wytłumaczeniem jest brak doświadcze-
nia w samodzielnym pozyskiwaniu wiedzy przez młodszych 
studentów. Oprogramowanie dostępne w laboratorium 
umożliwia przeprowadzenie badań nie tylko metodą symula-
cji. Opracowane projekty studenci implementują w struktu-
rach układów programowalnych, sterują określonymi mode-
lami. Istotne jest również to, że Max Plus Baseline jest do-
stępny w wersji edukacyjnej, natomiast Multisim - w wersji 
ewaluacyjnej. 
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Streszczenie: W referacie opisano porównanie projektów budowy 

farm wiatrowych będących w różnych stadiach realizacji 

przygotowania inwestycji. Metodą, którą wykorzystano  

do porównania projektów jest metodą analizy wielokryterialnej 

AHP (Analytic Hierarchy Process). Referat przedstawia opis 

metody oraz kryteriów, pod względem których porównano 

projekty. Wykazano, dla którego z rozpatrywanych projektów czas 

zdobycia wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę jest najkrótszy. 

 
Słowa kluczowe: Analytic Hierarchy Process, proces inwestycyjny 

w energetyce, projekt budowy farmy wiatrowej. 

 

1. WPROWADZENIE  
 

Referat przedstawia analizę porównawczą trzech 

projektów budowy farm wiatrowych.  

Częścią referatu jest opis kryteriów, które muszą zostać 

uwzględnione w trakcie analizy porównawczej projektów 

budowy farm wiatrowych. Tego typu analiza znajduje 

zastosowanie w przypadku zakupu projektów 

inwestycyjnych będących w fazie przygotowania  

lub wczesnej realizacji i jest zagadnieniem wielowątkowym 

oraz wielowymiarowym.  

Realizacja poszczególnych etapów procesów 

inwestycyjnych weryfikuje stan zaawansowania projektu. 

Jednak nie wszystkie etapy realizacji inwestycji są równie 

ważne w globalnym ujęciu problemu. Ponadto każdy etap 

realizacji inwestycji dzieli się na kilka pomniejszych zadań, 

które trzeba wykonać, aby zakończyć dany etap. Zadania  

te również nie są sobie równoważne, ponieważ wymagają 

różnych długości czasu lub różnych nakładów finansowych 

związanych z ich realizacją.  

Aby zweryfikować, na jaki etap należy zwrócić 

szczególną uwagę posłużono się analizą kryteriów 

opisujących poszczególne etapy i zadania realizowane  

w poszczególnych etapach. Jest to zagadnienie natury 

wielokryterialnej, które może być rozwiązane za pomocą 

metod zaliczanych do grupy metod wielokryterialnych z ang. 

multiple-criteria decision analysis (MCDA). Powszechnie 

stosowane są metody ELECTRE (ang. Elimination and 

Choice Translating Reality) I, II, III, IV, PROMETHEE  

(z ang. Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations) I i II, oraz AHP (z ang. Analytic 

Hierarchy Process)[1][2]. Każda z wymienionych metod 

posiada wady i ograniczenia. Zdecydowano  

się przeprowadzić analizę porównawczą projektów  

z wykorzystaniem metody AHP, ponieważ pozwala na 

ilościowe i jakościowe uporządkowanie kryteriów, zarówno 

globalnych wpływających bezpośrednio na realizację 

inwestycji jak i lokalnych, wpływających bezpośrednio tylko 

na realizację poszczególnych etapów procesów 

inwestycyjnych. Wybór metody wydaje się właściwy  

ze względu na wykluczenie sytuacji nieporównywalności 

wariantów decyzyjnych, a także ze względu na złożoność 

analizowanego zagadnienia. Jest to także metoda 

powszechnie stosowana w wspomaganiu problemów 

decyzyjnych w USA, Japonii, Chinach i niektórych krajach 

Europy Zachodniej.   

 

2. OPIS METODY AHP 

 

Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) jest metodą 

wielokryterialnej analizy problemów decyzyjnych, 

opracowaną przez T.L. Saaty’ego [3]. Podstawą metody 

AHP jest porównywanie parami kryteriów mających wpływ 

na realizację celu głównego i nadanie im preferencji 

względnej określonej według dziewięciostopniowej skali 

porównań, której postać liczbowa odpowiada postaci 

lingwistycznej czyniąc ją łatwiejszą do zastosowania dla 

użytkownika. Skala ważności pozwala na jednoczesne 

uporządkowanie kryteriów pod względem jakościowym  

i ilościowym. Dzięki takiej analizie kryteriów można 

wytypować kryteria przeważające oraz wskazać o ile jedno 

kryterium jest ważniejsze od drugiego.  

Analiza porównania projektów budowy farm 

wiatrowych składa się z czterech etapów:  

1. Zdefiniowanie celu głównego oraz określenie kryteriów 

wpływających na jego realizację. 

2. Określenie preferencji względnej przez porównanie 

parami kryteriów, następnie obliczenie względnej dominacji 

czynników. 

3. Porównanie projektów pod względem każdego kryterium. 

4. Wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania. 

 

 
 

Rys. 1. Struktura hierarchiczna stosowana w metodzie AHP, 

według [3] 

Cel główny 

Kryterium 1 Kryterium n 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant p 

Kryterium 1 
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Cel główny, kryteria oraz warianty decyzyjne (w tym 

przypadku poszczególne projekty) przedstawione są za 

pomocą uproszczonej struktury hierarchicznej na rysunku 1. 

W metodzie AHP istnieje możliwość określenia kryteriów 

wpływających na realizację kryteriów głównych, tzw. 

kryteriów cząstkowych, opisanych w [4]. W niniejszej 

analizie zdecydowano, że określenie jedynie kryteriów 

głównych jest wystarczające, aby porównać projekty 

budowy farm wiatrowych.   

 

Metoda AHP jest metodą matematyczną o dużym 

stopniu zaawansowania i czasochłonności. Jest to 

spowodowane koniecznością stworzenia macierzy porównań 

parami (wzór 1), typu (n x n), gdzie n oznacza ilość 

kryteriów. Na przekątnej macierzy wszystkie wyrazy aii=1, 

nad przekątną aij – wycenom określonym przez ekspertów, 

poniżej przekątnej odwrotności tych wycen. 

 

                    𝐀 =

[
 
 
 
 
1 a12 ⋯ a1n
1

a12
1 ⋯ a2n

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
1

a1n

1

a2n
⋯ 1 ]

 
 
 
 

                               (1) 

 

Wektor priorytetów kryteriów ze względu na cel 

główny (w) składa się ze składowych wektora własnego: 

 

                                𝐰 = ∑ wjaij
n
j=1                            (2) 

 

Miarą odzwierciedlającą proporcjonalność preferencji 

jest największa wartość własna macierzy, którą wyznacza się 

ze wzoru:  

 

                         λ max =
1

wi
∑ aijwj

n
j=1                          (3) 

 

Porównania parami są konsekwentne, jeśli λ max jest 

zbliżone do n [5]. Indeks zgodności CI wykorzystuje 

powyższą zależność i reprezentuje odchylenie od zgodności, 

zgodnie ze wzorem: 

 

                                      CI =
λ max−n

n−1
                          (4) 

 

Spójność porównań parami wyznacza również 

współczynnik niezgodności CR wskazujący stopień 

niezgodności porównania charakterystyk:  

 

                             CR =
CI

RI
∙ 100 [%]                          (5) 

gdzie: 

RI (Random Indeks) – losowy indeks niezgodności. 

Wielkości RI oszacowane przez T. L. Saaty’ego 

przedstawiono m.in. w [6]. 

 

Zastosowanie skali do porównania ważności kryteriów 

pozwala na uszeregowanie ich pod względem jakościowym 

oraz ilościowym, co jest dużą zaletą metody AHP. Ponadto 

hierarchiczna struktura problemu pozwala na szczegółową 

analizę problemu. Pomimo skomplikowania 

matematycznego, problem może być rozwiązany metodą 

AHP z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Opisane 

powyżej wskaźniki są mierzalne i wskazują na spójność 

procedury.  

Do wad metody AHP należy zaliczyć dużą ilość 

porównań parami, powodującą czasochłonność metody oraz 

możliwość popełnienia błędu przy wielokrotnym 

wykonywaniu tych samych procedur obliczeniowych.  

Ze względu na agregacje wyników może nastąpić 

wyrównanie pomiędzy dobrymi wynikami niektórych 

kryteriów i złymi wynikami innych kryteriów [7].   

 

3. OPIS CELU GŁÓWNEGO I KRYTERIÓW 

 

Zgodnie z założeniami metody AHP w celu 

porównania projektów budowy farm wiatrowych 

wyróżniono cel główny oraz dwanaście kryteriów mających 

wpływ na jego realizację. 

Celem głównym analizy jest wskazanie projektu,  

w którym czas zdobycia wszystkich niezbędnych decyzji  

i pozwoleń do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

jest najkrótszy. Jest to istotne dla inwestora, który zamierza 

nabyć projekt będący w pewnym stopniu zaawansowania. 

Dla właściciela kilku projektów analiza pozwala oszacować, 

który z projektów ma największe szanse powodzenia  

i w konsekwencji pozwala efektywniej rozdzielić zadania  

w zespołach projektowych.   

Kryteria wpływające na realizację celu głównego 

podzielono na kryteria związane z obszarem farmy 

wiatrowej, z wyprowadzeniem mocy oraz z pomiarem 

wietrzności. Dobór kryteriów oparto na konieczności 

spełnienia wielu wymogów określonych w prawie polskim 

dotyczących własności terenu, uwarunkowań 

środowiskowych, umieszczenia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą oraz uwzględnieniu wymogów 

dotyczących prawa do terenu, uwarunkowań 

środowiskowych, umieszczenia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub uzyskaniu decyzji  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wyprowadzenia 

wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci 

elektroenergetycznej. W analizie uwzględniono także 

problematykę zawarcia umowy przyłączeniowej  

z operatorem systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego. 

Spis kryteriów wraz z symbolami przedstawiono poniżej: 

 
A - Dokumenty planistyczne - wyprowadzenie mocy 

B - Decyzja środowiskowa - wyprowadzenie mocy 

C - Prawo do terenu - wyprowadzenie mocy 

D - Decyzja o pozwoleniu na budowę - wyprowadzenie mocy 

E - Decyzja o pozwoleniu na budowę - zasilanie rezerwowe potrzeb 

własnych 

F - Decyzja o pozwoleniu na budowę - rozbudowa stacji GPZ 

G - Umowa przyłączeniowa  

H - Pomiary wietrzności 

I - Dokumenty planistyczne - farma wiatrowa 

J - Decyzja środowiskowa - farma wiatrowa 

K - Prawo do terenu - farma wiatrowa 

L - Decyzja o pozwoleniu na budowę - farma wiatrowa 

 

Każde kryterium charakteryzuje się różnym czasem 

realizacji oraz czasochłonności.  

Energia elektryczna produkowana przez farmę 

wiatrową wyprowadzona jest do sieci elektroenergetycznej 

liną niskiego lub średniego napięcia (wyprowadzenie mocy). 

Aby wybudować linię elektroenergetyczną należy uzyskać 

prawo do terenu pod inwestycję. W przypadku długich linii 

elektroenergetycznych istnieje ryzyko konieczności zmiany 

trasy linii w przypadku skrzyżowania np. z obszarami 

chronionymi przyrodniczo. Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  

(w skr. decyzja środowiskowa) kształtuje planowane 

przedsięwzięcie, aby w jak najniższym stopniu pogarszało 

stan środowiska. Aby ją uzyskać należy wykonać 
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monitoringi środowiska, które zwiększają koszty  

i czasochłonność przedsięwzięcia. Jeśli budowa 

wyprowadzenia mocy nie jest uwzględniona w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzeni, należy plan zmienić 

lub w przypadku jego braku, podjąć kroki niezbędne do jego 

uchwalenia. Jest to proces długi i również wpływa  

na wydłużenie czasu realizacji inwestycji.  

Kolejną grupę kryteriów stanowią kryteria związane  

z obszarem, na którym docelowo powstaną turbiny wiatrowe 

(tzw. obszar farmy wiatrowej). Posadowienie turbin 

wiatrowych powinno być uwzględnione w dokumentach 

planistycznych danego obszaru, w przeciwnym wypadku 

należy zmienić istniejące dokumenty. Aby budowa farmy 

wiatrowej była możliwa, należy nabyć prawo do terenu. 

Częstą praktyką jest dzierżawienie terenu od właścicieli  

od momentu pomysłu na inwestycję, gdy inwestor nie 

posiada jeszcze żadnych decyzji i pozwoleń, ale właściciel 

działki jest przychylny inwestycji. W przypadku,  

gdy zmienia się właściciel projektu należy zwrócić uwagę, 

czy umowy dzierżawy terenu nie kończą się np. w fazie 

budowy farmy wiatrowej. Wstępna przychylność właściciela 

terenu jest korzystna w procesie wykonywania niezbędnych 

monitoringów przyrodniczych, niezbędnych w procesie 

uzyskiwania decyzji środowiskowej. Aby zminimalizować 

ryzyko nieuzyskania decyzji środowiskowej, we wstępnej 

fazie projektu inwestycji bada się obszar zarówno farmy jak 

i jej otoczenia pod względem jej negatywnego wpływu na 

okolicę. Określa się także odległość planowanych turbin od 

zadrzewień, lasów oraz domów mieszkalnych.  

Proces inwestycyjny budowy farmy wiatrowej należy 

rozpocząć od pomiarów wietrzności wybranego obszaru. 

Aby tego dokonać należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na 

budowę masztów pomiarowych i dokonać pomiarów siły  

i kierunku wiatru. Uzyskane wyniki pomiarów służą do 

wykonania analizy opłacalności finansowej inwestycji.  

 

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 

  

Analizie porównawczej metodą AHP poddano trzy 

projekty budowy farm wiatrowych o symbolach P1, P2 oraz 

P3. Szczegółowy opis wykonanych działań  

w poszczególnych projektach, względem kryteriów, 

przedstawiono w tablicy 1.  

 
Tablica 1. Określenie stanu zaawansowania prac względem 

poszczególnych kryteriów 

 
  P1 P2 P3 

A Komplet dokumentów Komplet 
dokumentów 

Uchwalone SUiKZP 

B Brak podjętych działań Posiada ostateczną 

DŚU 

Posiada ostateczną DŚU 

C Komplet dokumentów Komplet 
dokumentów 

Podpisano wstępne umowy 
z właścicielami DE 

D Złożenie wniosku o 

wydanie decyzji 

Brak podjętych 

działań 

Wykonano projekt 

budowlany 

E Brak podjętych działań Brak podjętych 
działań 

Decyzja jest ostateczna 

F Brak podjętych działań Brak podjętych 

działań 

Decyzja jest ostateczna 

G Negocjacje umowy Uzyskano prawo 
do terenu 

Uzyskano prawo do terenu 

H Wyniki pomiarów z 

okresu do 1 roku 

Wyniki pomiarów 

z okresu powyżej 
2 lat 

Wyniki pomiarów z okresu 

1,5 roku 

I Komplet dokumentów Uchwalone 

SUiKZP 

Uzgodnienie projektu 

SUiKZP 

J Wykonano raport 
środowiskowy 

Posiada ostateczną 
DŚU 

Wniosek oczekuje na 
uzgodnienie RDOŚ oraz 

opinię PIS 

K Przeprowadzono 
wstępne rozmowy z 

częścią właścicieli DE 

Posiada ostateczną 
DŚU 

Przeprowadzono wstępne 
rozmowy ze wszystkimi 

właścicielami DE 

L Brak podjętych działań Wybrano 

projektanta  

Brak podjętych działań 

Objaśnienie skrótów: SUiKZP – Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, DUŚ – Decyzja  

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, DE – Działka ewidencyjna, RDOŚ – Regionalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska, PIS – Państwowa Inspekcja 

Sanitarna 

 

5. PORÓWNANIE PROJEKTÓW 

 

Analizę porównawczą projektów rozpoczęto  

od sporządzenia macierzy porównań parami kryteriów, które 

opisano w rozdziale trzecim. 

Zgodnie ze wzorami opisanymi w rozdziale 2 

wyznaczono indeks zgodności CI=0,046 oraz współczynnik 

niezgodności CR=2,9%. Aby stwierdzić, że współczynnik 

niezgodności jest akceptowany oraz że porównania  

są zgodne (zgodnie z opracowaniem Saaty’ego [8]) wartość 

współczynnika CR nie może przekraczać 10%.  

Wektor priorytetów pozwala na uszeregowanie 

kryteriów pod względem ich wpływu na realizację celu 

głównego. Hierarchę kryteriów przedstawiono na wykresie 

uporządkowanym, pod względem wektora priorytetów, 

przedstawionym na rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 2. Wpływ poszczególnych kryteriów na realizację celu 

głównego 

 

Jak wynika z rysunku 2, kluczowymi kryteriami są: 

uzyskanie kompletu dokumentów planistycznych dla 

obszaru farmy wiatrowej oraz uzyskanie decyzji 

środowiskowej dla tego samego obszaru. 

 Dla każdego z kryteriów wykonano macierz porównań 

parami projektów względem danego kryterium. Dzięki 

wykorzystaniu jednej z zalet metody AHP, jaką jest 

wskazywanie przewagi w sposób lingwistyczny (np. „bardzo 

duża przewaga” przeważająca przewaga”), możliwym było 

wskazanie przewagi jednego projektu nad drugim pod 

względem danego kryterium oraz przyporządkowanie 

porównaniu skali liczbowej. Przykładowo, w tablicy 2 

przedstawiono porównanie projektów pod względem 

kryterium I wraz z wyznaczonym wektorem priorytetów dla 

I-tego kryterium. Zgodnie z porównaniem projektu (tab. 1.) 

projekt P1 jako jedyny posiada komplet dokumentów 

planistycznych dla obszaru farmy wiatrowej. Dlatego też 

jego przewagę nad projektem P3 określono, jako „znacznie 

ważniejsze –silna dominacja”, co odpowiada liczbie 7  

w skali Saaty’ego [3].  

Następnie obliczono wartość priorytetu każdego  

z projektów w danym kryterium (tab. 3). 

Projekt o najwyższej sumie priorytetów (Σ) ma 

największe szanse na realizacje celu głównego. 
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Tablica 2. Porównanie parami projektów P1, P2 i P3 pod względem 

kryterium I - Dokumenty planistyczne - farma wiatrowa 

 
  Por. wg. Skali Saaty'ego         

I P1 P2 P3 P1 P2 P3 w 

P1 1,00 5,00 7,00 0,74 0,79 0,64 0,72 

P2 0,20 1,00 3,00 0,15 0,16 0,27 0,19 

P3 0,14 0,33 1,00 0,11 0,05 0,09 0,08 

 Σ 1,34 6,33 11,0 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

 Dla analizowanego przypadku projekt P2 ma 

największe szanse na zdobycie wszystkich niezbędnych 

pozwoleń w najkrótszym czasie. Jest to związane ze 

znacznie przeważającą, spośród wszystkich projektów, 

wartością wektora priorytetów dla kryterium dotyczącego 

uzyskania decyzji środowiskowej, które jest drugim pod 

względem priorytetu realizacji celu głównego.  

Drugim projektem, którego przygotowanie do realizacji 

zajmie najmniej czasu jest projekt P1. Wektor priorytetu 

tego projektu dla kryterium o najwyższym wpływie  

na realizację celu głównego jest największy.  

 

 

Tablica 3. Wartości wektorów wpływu poszczególnych projektów na kryteria 

 

  A B C D E F G H I J K L Σ 

P1 0,038 0,001 0,017 0,011 0,002 0,002 0,061 0,017 0,166 0,035 0,005 0,008 0,364 

P2 0,038 0,013 0,017 0,001 0,002 0,002 0,015 0,097 0,044 0,145 0,045 0,025 0,444 

P3 0,008 0,013 0,008 0,006 0,015 0,015 0,008 0,057 0,019 0,014 0,020 0,008 0,192 

 
6. PODSUMOWANIE 

 

Niniejsza analiza wykazała przydatność i właściwość 

zastosowania metody AHP do porównania projektów 

budowy farm wiatrowych będących w różnych etapach 

przygotowania. Wykonanie powyższej analizy dla dwunastu 

kryteriów głównych oraz trzech porównywanych projektów 

pozwoliło stwierdzić, iż metoda AHP jest metodą 

czasochłonną i zaawansowaną matematycznie. Pomimo 

tego, metoda AHP jest doskonałym narzędziem mogącym 

służyć inwestorom do wspierania procesów decyzyjnych 

dotyczących zakupu poszczególnych projektów, które w 

dużej mierze opierane są obecnie tylko na analizie 

opłacalności finansowej inwestycji.   

Z opisu porównywanych projektów, dokonanego  

w rozdziale czwartym, nie jest możliwe jednoznaczne 

stwierdzenie, dla którego projektu czas zdobycia wszystkich 

niezbędnych decyzji i pozwoleń do uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na budowę jest najkrótszy. Wykonanie analizy 

metodą AHP wykazało, że dla projektu P2 ten czas jest 

najkrótszy.  
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THE COMPARISION OF WIND FARMS CONSTRUCTION PROJECT  

APPLYING AHP METHOD 
 

The article presents the comparison of wind farms construction projects which are in various stages of implementation 

in the project preparation. The method, which was used to compare projects, constitutes multi-criteria method of AHP 

analysis (Analytic Hierarchy Process). As well as this, the paper also presents the description of the method along with the 

description of criteria, regarding projects comparison. AHP method, although it is time-consuming one, when there are large 

number of the main criteria and subcriteria, is an excellent tool for analysing issues related to the analysis of the location of 

investment in the energy sector. The problem of decision making in AHP method can be presented in a hierarchical structure 

of all the main criteria, and these include: measurements of wind kinetic energy, environmental decision, local zoning plans 

and development rights with the aim to build a transmission line as well as a wind farm, technical requirements for power 

grid connection and  local community in the project environment. In order to compare the above mentioned criteria, AHP 

method was applied, with 1 to 9 point scale.  

It has been shown that for P2 project, the time needed to obtain all the necessary decisions, concerning building 

permits, is the shortest. 

 

Keywords: Analytic Hierarchy Process, locating wind farms, energy investments. 
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Streszczenie: Współczesna robotyka rozwija się bardzo 
dynamicznie. Coraz więcej osób prywatnych i inżynierów 
konstruuje różnego rodzaju pojazdy mobilne. Dlatego autorzy 
niniejszego referatu postawili sobie następującą tezę: możliwa jest 
budowa latającego robota mobilnego na bazie kontrolera o niskiej 
mocy obliczeniowej oraz prostego regulatora, i podjęli się jej 
udowodnienia. 

 
Słowa kluczowe: robot mobilny, sterowanie, regulator. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Roboty mobilne typu quadrocopter zwane również 

quadrotorami lub quadcopterami są rozwijane od wielu lat, 
jednak największy rozwój przyniosło ostatnie 
dziesięciolecie. W tym czasie zmieniono kluczowe podejście 
do konstrukcji quadrocopterów. Uległy one miniaturyzacji 
a zastosowanie zmieniło się z typowo transportowego na 
zwiadowcze, czyli na pojazd bezzałogowy bliskiego zasięgu 
[1][2].  

Współcześnie, roboty nie są budowane już tylko przez 
wielkie i znane koncerny. Coraz częściej swoich 
konstruktorskich możliwości, do celów prywatnych, próbują 
również technicy i inżynierowie [3].  

Dlatego autorzy, w niniejszym referacie, postawili 
sobie za cel udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 
czy jest możliwa budowa latającego robota mobilnego na 
bazie łatwo dostępnego i o niskiej mocy obliczeniowej 
kontrolera oraz prostego regulatora? Potwierdzenie tej tezy 
wymagało skonstruowania prototypu robota latającego. 

Pierwszym etapem projektu była budowa części 
mechanicznej quadrocoptera, a kolejnym wybór 
i oprogramowanie sterownika robota wraz z czujnikami. 

 
2. CZĘŚĆ MECHANICZNA 

 
Zbudowany robot składa się z ramy nośnej, czterech 

silników wyposażonych w śmigła oraz elementów 
odpowiedzialnych za sterowanie pracą silników i regulację 
położenia robota. Układ na podstawie pomiarów 
z akcelerometru i żyroskopu oraz sygnałów odebranych 
z bezprzewodowego kontrolera powinien utrzymywać się 

w powietrzu w zadanej pozycji oraz kompensować 
zakłócenia pochodzące od sił zewnętrznych. Układ 
wykonawczy oraz sterownik zasilono z baterii litowo-
polimerowej. 

 
2.1. Rama nośna 

W referacie przedstawiono prototyp robota latającego 
o gabarytach 51 cm x 51 cm x 20 cm i masie 950 g. 
Zastosowano w nim ramę nośną wykonaną z aluminium. 
W celu zwiększenia jej wytrzymałości wykorzystano płyty 
z włókna węglowego, które zamontowano jedna na drugiej 
z użyciem dystansów o wysokości 20 mm. W dolnej części 
ramy znalazło się miejsce na obwód drukowany, w górnej 
zamontowano baterie. Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcie 
wykonanego robota. 
 

 
Rys. 1. Zdjęcie zbudowanego robota 

 
2.2. Silniki 

Do uniesienia platformy w powietrze konieczne jest 
wygenerowanie odpowiedniej siły ciągu, która musi 
rozkładać się na cztery silniki. Założono, że masa robocza 
robota nie przekroczy 1 kg. Wówczas, siła ciężkości wynosi 
9,81 N. Siła nośna pojedynczego zespołu silnik – śmigło 
wynosi 6,4 N wyznaczona zgodnie z [4]. Daje to zapas 
ponad 15 N, co pozwala na swobodne unoszenie 
i manewrowanie robotem. 

Najlepszym stosunkiem mocy do masy, z motorów 
dostępnych na rynku, wykazują się silniki bezszczotkowe 
prądu stałego. W zbudowanym prototypie pojazdu 
zastosowano silniki firmy Turnigy, model D2822/17, 
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których maksymalna prędkość obrotowa wynosi 
13200 obr/min. Waga każdego z nich to 38 g. Urządzenia 
mają kształt walca o średnicy 28 mm oraz długości 22 mm. 
Maksymalna moc pojedynczego silnika jest równa 102 W.  

W prezentowanym robocie moblinym wykorzystano 
śmigła dwułopatowe o długości 203 mm i skoku 
wynoszącym 114 mm. 

 
3. STEROWNIK ROBOTA 

 
Zdecydowano, że rolę jednostki obliczeniowej będą 

pełniły dwa 8-bitowe mikrokontrolery firmy Atmel, 
z rodziny AVR. Wybór ten podyktowany był powszechną 
dostępnością, łatwością programowania i uruchomienia. 
Mikrokontrolery te nie odznaczają się wysoką mocą 
obliczeniową, wobec czego spełniają założenia postawione 
przez autorów tego referatu, odnośnie ich weryfikacji 
w sterowaniu lotem robota latającego. 

Głównym mikrokontrolerem pełniącym funkcje 
krytyczne czasowo jest ATmega644p. Do jego zadań należy: 
odbiór sygnałów z czujników, wyznaczenie sygnału 
sterującego regulatora, odpowiednie wysterowanie 
regulatorów silników i wyznaczanie pozycji robota. 
Mikrokontroler ten odpowiedzialny jest także 
za komunikację z mikrokontrolerem ATmega48V 
i z komputerem. 

Natomiast rolę mikrokontrolera pomocniczego pełni 
układ ATmega48V. Jego głównymi zadaniami są: odbiór 
sygnałów z radiokontrolera, kontrola poziomu rozładowania 
baterii i obsługa wyświetlacza LCD. 
3.1. Zasilanie 

Do zasilania robota wybrano akumulator litowo - 
polimerowy firmy ZIPPY o pojemności 2200 mAh. 
Z wybranego pakietu można pobierać prąd ciągły rzędu 55 A 
oraz prąd chwilowy o natężeniu 77 A. Jego wymiary 
to 104 mm × 36 mm × 25 mm przy wadze równej 173 g. 

Do zasilenia każdego silnika wymagany jest oddzielny 
regulator ESC (ang. Electronic Speed Controler), więc 
w projekcie wykorzystano cztery. Każdy z nich waży 19 g, 
a jego wymiary wynoszą 45 mm × 25 mm × 4 mm. 
Z pojedynczego regulatora można pobierać prąd ciągły 
o natężeniu 18 A oraz prąd chwilowy równy 20 A. 

 
3.2. Zdalne sterowanie 

Zdalne sterowanie robotem zapewniono przy pomocy 
modułu radiowego firmy Turnigy. Transmisja odbywa się 
drogą radiową z częstotliwością 2,4 GHz i przebiega bez 
zakłóceń w promieniu 300 m. Odbiornik modułu radiowego 
zasilono stabilizowanym napięciem 5 V doprowadzonym ze 
sterownika robota. Do sterowania pracą robota 
wykorzystano 2 wolanty, z których każdy może poruszać się 
w dwóch osiach. Wolant lewy odpowiada za ustalanie kąta 
robota. Ruch gałki w górę lub w dół powoduje odpowiednie 
przechylenie robota w przód lub w tył, natomiast odchylenie 
wolantu w prawo lub lewo spowoduje odpowiednie 
przechylenie robota w danym kierunku. Zmiana położenia 
prawego wolantu w kierunku pionowym spowoduje 
zwiększenie lub zmniejszenie prędkości obrotowej silników, 
przez co ciąg generowany przez śmigła ulegnie zmianie 
i robot zacznie się wznosić lub opadać. 

 
3.3. Czujniki 

W celu uzyskania informacji o aktualnym położeniu 
robota zastosowano dwa rodzaje czujników: żyroskop oraz 
akcelerometr. Wykorzystano zestaw IMU 5DOF, który 

zbudowany jest na bazie trójosiowego akcelerometru 
ADXL335 oraz dwuosiowego żyroskopu IDG500. Wymaga 
on zasilania napięciem stabilizowanym 3,3 V. Wyjścia 
pomiarowe akcelerometru jak i żyroskopu są analogowe. 
Zakres pomiarowy czujnika przyspieszenia wynosi ±3 g 
natomiast czujnika prędkości obrotowej ±500 °/s. Wyjścia 
pomiarowe czujników podłączono poprzez sprzętowy filtr 
dolnoprzepustowy do wejść analogowych mikrokontrolera 
ATmega644p.  

Dodatkowo robota wyposażono w zestaw czujników 
cyfrowych - układ MPU 6050 w celu porównania ich 
działania z czujnikami analogowymi oraz redundancji 
urządzeń pomiarowych. Układ ten zbudowany jest na bazie 
trójosiowego akcelerometru oraz trójosiowego żyroskopu 
zawartego w jednym układzie. MPU 6050 posiada  
16-bitowy przetwornik A/C, o programowalnej 
częstotliwości próbkowania w przedziale 4 – 1000 Hz. 
Zakres pomiaru akcelerometru robota wynosi ±2 g, 
natomiast żyroskopu ±250 °/s.  

Sterowanie quadrocopterem wymaga znajomości 
aktualnego położenia robota, czyli kątów nachylenia 
w odniesieniu do poziomu w osi X oraz Y. Na rysunku 2 
zamieszczono rozkład wektora przyspieszenia ziemskiego 
a w układzie odniesienia zgodnym z osiami robota. 

 

 
 

Rys. 2. Rozkład wektora przyspieszenia ziemskiego 
 
Gdy robot unosi się w powietrzu działające na niego 

siły równoważą się i czujnik mierzy tylko przyspieszenie 
ziemskie, a dokładniej akcelerometr mierzy składową 
przyspieszenia ziemskiego działającą zgodnie z jego osią 
pomiaru. Znając wartość przyspieszenia ziemskiego oraz 
wartość zmierzoną przez akcelerometr w danej osi (ax w osi 
X, ay w osi Y czy az w osi Z) i korzystając z poniższego 
wzoru możliwe jest wyznaczenia kąta nachylenia robota α:  

 

z

x

a

a
arctan=α                                      (1) 

 
Po wyznaczeniu kąta α na podstawie pomiarów 

z akcelerometru dokonywana jest jego korekta na podstawie 
pomiaru żyroskopowego. Czujnik ten mierzy prędkość 
obrotową. W celu uzyskania wartości kąta należy wykonać 
operację całkowania na zmierzonym sygnale. Numerycznie 
należałoby to wykonać zgodnie z poniższą zależnością: 

 
[ ]][]1[][ kTkk ωαα +−=                              (2) 

 
gdzie: α[k] -– kąt wyznaczony w chwili k, 

α[k-1] – kąt wyznaczony w chwili k-1,  
ω[k] – prędkość kątowa wyznaczona w chwili k,  
T – okres próbkowania.  
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Ostatecznie kąt nachylenia robota α obliczany jest, jako 
średnia ważona kąta wyznaczonego na podstawie pomiaru 
z żyroskopu i akcelerometru. Eksperymentalnie ustalono 
wartości tych wag, jako 0,8 dla pomiaru z czujnika prędkości 
obrotowej i 0,2 dla czujnika przyspieszenia.  

Analogowe sygnały pomiarowe oprócz istotnych 
informacji zawierają znaczną liczbę szumów.  

W omawianym obiekcie występuje wiele źródeł 
zakłóceń [4]. Podczas wykonywania testów prototypu 
zauważono, iż głównym źródłem tych błędów są bicia 
w silnikach oraz śmigłach spowodowane nieprawidłowym 
wyważeniem tych elementów. Wymagana prędkość 
obrotowa silników umożliwiająca wzniesienie się 
quadrocoptera w powietrze wynosi około 3 000 obr./min. 
Taka wartość prędkości obrotowej powoduje, że nawet 
niewielkie niewyważenie zespołu silnik – śmigło wprowadza 
znaczne drgania w widmach sygnałów pomiarowych. 
Na rysunku 3 zamieszczono charakterystykę amplitudowo-
częstotliwościową sygnału pomiarowego kąta nachylenia 
robota do poziomu w osi X zmierzonego w czasie 5 s 
z częstotliwością 500 Hz. 

 

 
 

Rys. 3. Widmo sygnału bez filtracji 
 
Powyższy rysunek widma sygnału potwierdza 

występowanie licznych, niepożądanych częstotliwości 
w mierzonym sygnale. Z tego względu w quadrocopterze 
zaimplementowano filtr dolnoprzepustowy drugiego rzędu, 
w którym zamiast wyznaczania pochodnej kąta numerycznie 
wykorzystano pomiar z żyroskopu. Widmo sygnału po 
filtracji zaprezentowano na rysunku 4. 

 

 
 

Rys. 4. Widmo sygnału po filtracji 
 

Porównując charakterystyki przedstawione na 
rysunkach 3 i 4 widać, że w przypadku filtru drugiego rzędu 

tłumione są już składowe o częstotliwości powyżej 50 Hz, 
natomiast udział składowych o częstotliwości powyżej 
200 Hz jest pomijalnie mały. Niekorzystnym efektem jest 
tłumienie składowych o niskich częstotliwościach, jednak 
przeprowadzone testy eksperymentalne prototypu pojazdu 
potwierdziły, że układ regulacji działa prawidłowo. Dzięki 
wykorzystaniu pomiaru z żyroskopu zmniejszono 
opóźnienia generowane przez filtr dolnoprzepustowy 
o około 60%. 

 
3.4. Algorytm działania robota 

Do obsługi robota zaimplementowano zaprojektowaną 
przez autorów aplikację, której algorytm działania został 
zaprezentowany na rysunku 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Algorytm działania robota 
 
Po uruchomieniu programu inicjalizowane są peryferia 

mikrokontrolera, a następnie program w pętli nieskończonej: 
odbiera sygnały z czujników, wyznacza sterowanie 
regulatorów silników i komunikuje się z mikrokontrolerem 
pomocniczym. Każdej funkcji robota została 
przyporządkowana częstotliwość, z jaką powinna się ona 
wykonywać. Na przykład odbiór informacji z czujników 
wykonywany jest z częstotliwością 1 kHz, więc dopiero po 
upływie czasu t1 równego 1 ms od poprzedniego pomiaru 
wykonywany jest następny. Taka struktura programu 
zapewniła pełną kontrolę wykonywania poszczególnych 
funkcji oraz zminimalizowała liczbę wymaganych operacji.  

 
3.5. Regulator 

Quadrocopter do kontrolowanego lotu potrzebuje 
układu regulacji [6][7][8][9][10]. Urządzenie posiada dwie 
względnie niezależne osie, więc zastosowano dwa 
autonomiczne regulatory (rys. 6).  

 
 
 
 
 
 

 
Rys. 6. Schemat ideowy układu sterowania 

 
Wejście regulatora stanowi uchyb między wartością 

zadaną kąta pochodzącą z pilota, a zmierzonym kątem. 
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W celu kontroli prędkości kątowej obiektu w osi X oraz Y 
zastosowano oddzielnie, dla każdej osi, regulator kaskadowy 
złożony z dwóch regulatorów PID.  

Ze względu na brak modelu obiektu wartości nastaw 
członu proporcjonalnego, całkującego i różniczkującego obu 
regulatorów PID wyznaczono empirycznie. Na rysunku 7 
zamieszczono uzyskane wyniki testów robota podczas lotu. 

 

 
 

Rys. 7. Odpowiedź obiektu przy zastosowaniu  
regulatora kaskadowego 

 
Na podstawie pomiarów można stwierdzić, iż czas 

narastania sygnału mieści się w 10 próbkach. Pomiary 
zbierano w odstępie czasu wynoszącym 50 ms, więc czas 
narastania sygnału wynosi 0,5 s. Zmierzony uchyb w stanie 
ustalonym nie przekracza 1o. Układ regulacji charakteryzuje 
się znacznym przeregulowaniem, jednak jest to efekt 
pożądany, zwłaszcza podczas zmiany kierunku lotu robota.  

Dzięki osiągnięciu akceptowalnych wyników 
pomiarów, możliwe było przeprowadzenie stabilnych lotów 
bez asekuracji.  

 
4. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
W referacie przedstawiono prototyp robota latającego, 

celowo wyposażonego w 8-bitowy mikrokontroler oraz 
prosty regulator, aby sprawdzić możliwość płynnej regulacji 
i sterowania jego lotem. Wykorzystanie dwóch 
mikrokontrolerów pozwoliło na zapewnienie wystarczającej 
mocy obliczeniowej i poprawne wykonywanie się programu 
sterującego pracą robota. 

Przeprowadzone wyniki doświadczalne 
zaprojektowanego robota takie jak: 15-to minutowy czas 
lotu, uchyb w stanie ustalonym nieprzekraczający 1° oraz 
swobodna kontrola i płynne manewrowanie obiektem 
latającym, dowiodły tezy, iż jest możliwa realizacja 
sterowania lotem quadrocoptera z zastosowaniem 

mikrokontrolera o niskiej mocy obliczeniowej i prostego 
regulatora kaskadowego. 
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THE ROBOT TYPE OF QUADROCOPTER  
CONTROLLED BY LOW COMPUTING POWER MICROCONTROLLERS 

 
A quadrocopter is an unmanned aerial vehicle (UAV) platform. The development of the quadrocopter is caused by 

their use not only by the military or rescue services, but also by civilians for the most unusual tasks such as cleaning bot, 
pesticide sprayer for vast fields of crops or respraying paint on lines on the roads. Therefore, the authors of the paper 
undertook to build a flying mobile robot based on low computing power controller and simple speed regulator. 

The paper presents a prototype of a flying robot, purposely equipped with a weak 8-bit microcontroller and a simple 
regulator, in order to check the possibility of proper regulation and flight control. The constructed robot consists of: a support 
frame, four engines fitted with propellers and motor controllers. The measurement system is based on an accelerometer and a 
gyroscope. The final version of the robot is controlled by two 8-bit microcontrollers.  

The constructed robot test results, such as: 15-minute flight time, the steady-state error of less than 1° and casual 
smooth maneuvering and flight control , proved that it is possible to realize a quadrocopter flight control system using low 
computational power microcontrollers and a simple cascade controller. 
 
Keywords: mobile platform, quadrocopter, control systems. 
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Streszczenie: W pracy przedstawione zostały algorytmy rojowe, 
takie jak: algorytm mrówkowy, zmodyfikowany algorytm 
mrówkowy, algorytm sztucznej kolonii pszczół oraz algorytm 
optymalizacji rojem cząstek. Dla tych algorytmów przygotowane 
zostało oprogramowanie w Matlabie, pozwalające na optymalizację 
parametrów poszukiwanych modeli matematycznych, 
wyznaczanych na podstawie przeprowadzonych testów 
identyfikacyjnych lub na optymalizację parametrów regulatorów 
zastosowanych w modelach matematycznych układów sterowania.  

 
Słowa kluczowe: algorytmy rojowe, optymalizacja parametrów, 
algorytm mrówkowy, algorytm sztucznej kolonii pszczół, algorytm 
optymalizacji rojem cząstek. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Problemy optymalizacyjne pojawiają się w prawie 

każdym obszarze nauki, inżynierii i ekonomii. Do 
rozwiązywania większości współczesnych problemów 
optymalizacyjnych konieczne jest stosowanie algorytmów, 
które łatwo dostosowują się do ograniczeń, niezależnie od 
liczby zmiennych i rozmiaru przestrzeni rozwiązań. 
W ostatnich latach rozwija się nowy dział metod zwanych 
algorytmami rojowymi, bazujących na inteligencji roju (ang. 
Swarm Intelligence), których zasady zostały zaczerpnięte 
z obserwacji natury. Koncepcję inteligencji roju jako pierwsi 
przedstawili Gerardo Beni, Jing Wang i Suzanne Hackwood 
[1, 2]. Pomysł powstał i został rozwinięty podczas badań nad 
sztucznymi, samoorganizujacymi się agentami i ich 
wykorzystaniu w robotyce. Inspiracja tych algorytmów 
pochodzi z obserwacji systemów biologicznych takich jak: 
roje pszczół, kolonie mrówek, ławice ryb, stada ptaków, 
kolonie termitów, stada szarańczy, kolonie robaczków 
świętojańskich, stada pingwinów czy wzrost bakterii.   

Aby problem optymalizacji nabrał koniecznej 
formalizacji do jego dalszego rozważenia konieczne staje się 
opisanie go za pomocą trzech składowych: zmiennych X, 
funkcji celu f(X) zależnej od zmiennych, która jest 
minimalizowana lub maksymalizowana oraz ograniczeń na 
zmienne, czyli zakresu wartości jakie mogą przyjmować 
zmienne X. Dzięki formalizacji problem optymalizacji 
sprowadza się do poszukiwania ekstremum (minimium lub 
maksimum) określonej funkcji f(X) przy danych 
ograniczeniach.  

Obecnie do rozwiązywania problemów 
optymalizacyjnych zaproponowane zostały różne rodzaje 
algorytmów optymalizacyjnych inspirowanych biologicznie, 
takie jak: algorytmy genetyczne (GA, ang. Genetic 
Algorithm) [3], algorytmy ewolucji różnicowej (DE, ang. 

Differential Evolution) [4], algorytmy mrówkowe (ACO, 
ang. Ant Colony Optimization) [5], algorytm optymalizacji 
rojem cząstek (PSO, ang. Particle Swarm Optimization) [6], 
algorytm pszczeli (BA, ang. Bees Algorithm) [7]. Nie tak 
dawno Dervis Karaboga [8] opracował nowy rodzaj 
pszczelego algorytmu optymalizacyjnego, nazywanego 
algorytmem sztucznej kolonii pszczół (ABC, ang. Artificial 
Bee Colony), służącego do optymalizacji numerycznej, która 
polega na symulacji zachowania roju pszczół miodnych. 
Zbiór eksperymentalnych wyników porównawczych 
wykonanych na kilku funkcjach optymalizacyjnych pokazał, 
że algorytm ten (ABC) jest konkurencyjny wobec innych 
algorytmów inspirowanych biologicznie [9]. 

 
2. ALGORYTMY MRÓWKOWE 

 
Idea imitacji zachowania mrówek znajdujących dobre 

rozwiązania w optymalizacyjnych problemach 
kombinatorycznych została zainicjowana w roku 1992 przez 
Marco Dorigo [10]. Metoda ta bazuje na sposobie w jaki 
mrówka wybiera swoją drogę w poszukiwaniu pożywienia, 
i jak znajduje drogę powrotną do mrowiska. W czasie tych 
wędrówek, mrówka na swoich ścieżkach po których się 
przemieszcza, pozostawia ślad chemiczny zwany 
feromonem. Zadaniem feromonu jest wskazanie drogi do 
celu innym mrówkom i samodzielny powrót do mrowiska. 
Pojedyncza mrówka przy wyborze swojej drogi wędrówki 
kieruje się ilością pozostawionego na niej feromonu. Na 
ścieżkach często używanych poziom feromonu wzrasta, 
przez co prawdopodobieństwa wyboru tych ścieżek, przez 
kolejne mrówki zwiększa się, natomiast na ścieżkach 
nieużywanych, w wyniku odparowania feromonu 
prawdopodobieństwa wyboru zanika, przez co wybierane są 
one coraz rzadziej. 

 
2.1. Klasyczny algorytm mrówkowy (ACO) 

Dla każdego z optymalizowanych parametrów 
regulatora utworzony został zbiór R możliwych kandydatów 
rozwiązania w zakresie od wartości minimalnej do wartości 
maksymalnej. Dla uproszczenia zastosowany został rozkład 
równomierny między tymi granicami. Przyjmując, że min,iK  

oraz max,iK  są wartościami granicznymi dla i-tego elementu 

wektora optymalizowanych parametrów, wówczas 
poszczególne wartości są wyznaczane ze wzorów [11]: 
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Pozwala to na uzyskanie w każdej warstwie grafu R 
węzłów, przechowujących równomierny rozkład wartości 
strojonych parametrów 

 },....,,{ 21 iRiii KKKK ∈ ,    i = 1,..., D (3) 

gdzie: D jest liczbą strojonych parametrów. 
 
Poszczególne możliwe wartości optymalizowanych 

parametrów (3) stanowią węzły w warstwach budowanego 
grafu, gdzie dla każdego parametru tworzona jest oddzielna 
warstwa (rys. 1). W każdej warstwie mrówka może wybrać 
tylko jeden węzeł, którego wartość będzie przyjętym 
parametrem. Przejścia pomiędzy węzłami odbywają się 
poprzez łączące je krawędzie grafu, na których poruszające 
się mrówki będą pozostawiały pewną ilość feromonu, 
przechowywaną w macierzy feromonu τ = {τij}. Inicjalizacja 
tej macierzy dokonywana jest pewną stałą wartością 
początkową τij = τ0. 

Na rysunku 2 przedstawiony został schemat blokowy 
przedstawiający zasadę działania algorytmu mrówkowego.  

 

 
 

Rys. 1. Graficzne przedstawienie optymalizowanego problemu 
przez algorytm mrówkowy (D = 3) 

 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy klasycznego algorytmu mrówkowego 
 

Trasy przejścia dla wszystkich mrówek odbywają się 
według poniższych zasad. Najpierw w sposób losowy 

wyznaczane są węzły w poszczególnych warstwach przez 
które przejdzie mrówka k (k=1,…M). Prawdopodobieństwo 
pij wyboru węzła j dla mrówki znajdującej się w węźle i 
zdefiniowane jest przez następujące równanie 
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gdzie: ηij reprezentuje funkcję heurystyczną, α, β  są stałymi, które 
określają względny wpływ wartości feromonu i wartości 
heurystyczne na decyzje mrówki, Gk jest ścieżką możliwą 
do zrealizowaną przez mrówkę k w utworzonym grafie. 

 
W oparciu o wyznaczone prawdopodobieństwa, metodą koła 
ruletki losowane są węzły w poszczególnych warstwach. 
Z każdym węzłem, przez który przejedzie mrówka k, 
powiązany jest optymalizowany parametr. Wartość tego 
parametru jest ustawiana w optymalizowanym układzie, 
następnie przeprowadzana jest symulacja działania tego 
układu i wyznaczany jest minimalizowany wskaźnik jakości 
JE . 

Ilość feromonu k
ijτ∆ , pozostawianego przez mrówkę k 

na swojej ścieżce poruszania się, definiowana jest jako 
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ij Jtτ , jeśli   i,j ∈ Gk   k=1,...,M (5) 

gdzie: JE jest wartością funkcji celu wyznaczonej dla ścieżki 
przejścia mrówki k, M jest liczbą mrówek. 

 
Po przejściu swojej ścieżki przez kolejną mrówkę, 

sprawdzana jest jej jakość JE, i porównywana z najlepszą 
dotychczas znalezioną Jbest. Jeśli uzyskana jakość ścieżki jest 
lepsza, to wówczas ta ścieżka jest zapamiętywana w miejsce 
dotychczasowej najlepszej ścieżki  przejścia.  

 
best

best
ij J

t
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)( =∆τ  (6) 

Po przebyciu swoich ścieżek przez wszystkie mrówki, 
następuje aktualizacja tablicy feromonów w oparciu 
o poniższy wzór 
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 (7) 

gdzie: M jest liczbą mrówek, ρ  jest współczynnikiem parowania  
(0 < ρ  ≤ 1. 

 
Do algorytmu dodawane jest parowanie feromonu po to 

aby uniknąć nieograniczonego wzrostu śladów 
feromonowych. 

 
2.2. Zmodyfikowany algorytm mrówkowy (MACO) 

Zmodyfikowany algorytm mrówkowy bazuje na ideach 
wyprowadzonych dla klasycznego algorytmu mrówkowego 
i działa według schematu pokazanego na rysunku 2. Różnica 
dotyczy tylko sposobu wyznaczania węzłów w ścieżkach 
przejścia dla mrówek (blok drugi od góry).  

Pierwszy cykl obliczeń zmodyfikowanego algorytmu 
mrówkowego odbywa się zgodnie z algorytmem pokazanym 
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na rysunku 2. Dodatkowo tworzona jest jeszcze macierz 
x = {xij} w której przechowywane są węzły bieżących 
ścieżek przejścia dla każdej mrówki k.   

W pierwszym cyklu obliczeń zmodyfikowanego 
algorytmu mrówkowego, dla każdej mrówki, węzły 
znajdujące się na ścieżkach przejścia losowane są metodą 
koła ruletki w oparciu o prawdopodobieństwa wyznaczone 
według wzoru (4). Umożliwia to zainicjowanie macierzy 

)0(k
ijx  zawierającej ścieżki przejścia dla każdej mrówki 

[12].  
Po pierwszym przejściu wszystkich mrówek od 

mrowiska do źródła pożywienia, znaleziona zostanie ścieżka 
charakteryzująca się najlepszym wskaźnikiem jakości Jbest. 
Na rysunku 3 w sposób schematyczny pokazane zostały 
ścieżki przejścia sześciu przykładowych mrówek, 
oznaczonych literami od A do F. Z rozkładu pokazanego na 
rysunku 3 widać, że najbliżej minimum globalnego znajduje 
się mrówka D. 

 

 
 

 
Rys. 3. Rozkład tras przejścia przykładowych sześciu mrówek 

 
Najpierw dokonywana jest modyfikacja ścieżki  

przejścia dla mrówki, która uzyskała najwyższą ocenę 
w oparciu o zdefiniowany wskaźnik jakości JE. Dla 
najlepszej ścieżki  przejścia, w sposób losowy wyznaczane 
są nowe węzły w poszczególnych warstwach, jako pewna 
losowa odchyłka od położeń węzłów poprzednich 

 ]1,1[40)1()( ,, −+−= randtxtx best
ji

k
ji  (8) 

Jeśli dla tej nowej, skorygowanej ścieżki przejścia 
nastąpi poprawa wskaźnika jakości, to wówczas ścieżka ta 
zachowywana jest w miejsce poprzedniej, w przeciwnym 
przypadku jest odrzucana.  

Ścieżki przejścia dla pozostałych mrówek, nie 
znajdujących się na najlepszej ścieżce, korygowane są 
względem tej najlepszej w oparciu o następujący wzór 
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co powoduje, że ich węzły w poszczególnych warstwach 
przybliżają się do węzłów ścieżki  charakteryzującej się 
najlepszym wskaźnikiem jakości.  

W każdym cyklu obliczeń następuje modyfikacja 
tablicy feromonów zgodnie ze wzorem (7). Jeśli w ciągu 
dziesięciu kolejnych cykli obliczeniowych nie nastąpi 
poprawa najlepszego wskaźnika jakości to wówczas, 
podczas kolejnego, jednego cyklu obliczeniowego, 
wyznaczanie położeń węzłów w kolejnych warstwach 
odbywa się metodą stosowaną dla algorytmu klasycznego. 
Następuje obliczenie prawdopodobieństw przejścia przez 
kolejne węzły w warstwach (4) w oparciu o dotychczas 
wyznaczoną macierz feromonów τ, i następnie losowanie 
obywa się metodą koła ruletki.  

 
 
 

3. ALGORYTM SZTUCZNEJ KOLONII PSZCZÓŁ 
(ABC) 

 
Algorytm sztucznej kolonii pszczół (ABC) jest 

wzorowany na inteligentnym zachowaniu pszczół miodnych 
przy zdobywaniu pożywienia. Rój pszczół miodnych należy 
do jednych z najbardziej inteligentnych rojów jakie 
występują w przyrodzie.  

Model roju pszczelego, zaproponowany przez 
Karabogę [8] składa się z trzech głównych elementów: 
pszczoły zatrudnione i niezatrudnione oraz źródła 
pożywienia. Pszczoły zatrudnione powiązane są ze źródłem 
pożywienia. Kiedy źródło pożywienia zostanie wyczerpane, 
pszczoła zatrudniona staje się niezatrudnioną. Pszczoły 
niezatrudnione nie mają informacji o źródłach pożywienia 
i dlatego poszukują tych źródeł, po to aby móc je 
eksploatować. Pszczoły niezatrudnione dzieli się na dwie 
grupy pszczół: widzowie i zwiadowcy. Pszczoły zwiadowcy 
poszukują nowych źródeł pożywienia w okolicy ula 
w sposób przypadkowy. Pszczoły widzowie obserwują 
taniec pszczół zatrudnionych po przybyciu do ula, i na tej 
podstawie wybierają źródło pożywienia. Trzecim elementem 
jest bogactwo źródła pożywienia. Porównując z kontekstem 
optymalizacyjnym, liczba źródeł pożywienia w algorytmie 
sztucznej kolonii pszczół (ABC) jest równoważna liczbie 
rozwiązań w populacji. Ponadto, położenie źródła 
pożywienia określa współrzędne rozwiązania w problemie 
optymalizacyjnym, natomiast ilość nektaru jest traktowana 
jako wartość funkcji oceniającej, powiązanej 
z rozwiązaniem.    

Proces poszukiwania rozwiązania w algorytmie ABC 
składa się z trzech głównych kroków [8]:  

• Wysłanie pszczół zatrudnionych do źródeł pożywienia 
i obliczenie jakości nektaru; 

• Pszczoły widzowie wybierają źródła pożywienia po 
zebraniu informacji od pszczół zatrudnionych 
i oceniają jakość nektaru; 

• Wyznaczenie pszczół zwiadowców i zatrudnienie ich 
do znajdowania możliwych nowych źródeł pożywienia. 
Kompletny proces poszukiwania może zostać 

przedstawiony w postaci schematu blokowego pokazanego 
na rysunku 4. Przy aktualizacji położeń pszczół: 
zatrudnionych, widzów i zwiadowców (rys. 4), wykonywany 
jest ten sam proces iteracyjny pokazany na rysunku 5.  

 
3.1. Inicjalizacja roju pszczół  
Algorytm pszczeli ma trzy parametry: P - liczbę źródeł 
pożywienia (populacja), M - liczbę prób testowych, po 
których uważa się, że dane źródło pożywienia zostało 
wyczerpane, Cmax - maksymalną liczbę cykli wykonywania 
algorytmu. W algorytmie pszczelim, zaproponowanym przez 
Karabogę [8], liczba źródeł pożywienia jest równa liczbie 
pszczół zatrudnionych i liczbie pszczół widzów. 
W pierwszej kolejności wyznaczane są współrzędne źródeł 
pożywienia (xij), z wykorzystaniem następującej zależności 

 )](1,0[ minmaxmin jjjij xxrandxx −+=  (10) 

gdzie: xi (i = 1, ..., P) jest kolejnym położeniem źródła pożywienia 
w D-wymiarowej przestrzeni (j = 1, ..., D), natomiast 
rand[0,1] jest funkcją generującą liczby przypadkowe 
w zakresie [0, 1]. 

 
Wyznaczone współrzędne położenia źródeł pożywienia 

stanowią populację potencjalnych rozwiązań. Populacja tych 
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rozwiązań będzie aktualizowana przez: pszczoły 
zatrudnione, pszczoły widzów i pszczoły zwiadowców.  

Pszczoła staje się zwiadowcą jeśli po M próbach 
testowych zmiany współrzędnych pozycji jej źródła 
pożywienia, nie nastąpiła poprawa jakości rozwiązania. 

 

 
 

Rys. 4. Schemat blokowy zawierający fazy algorytmu sztucznej 
kolonii pszczół 

 

 
 

Rys. 5. Schemat blokowy algorytmu sztucznej kolonii pszczół 
wykonywany dla każdej fazy z rys. 4 

 
3.2. Pszczoły zatrudnione  

W pierwszej kolejności dla pszczół zatrudnionych, dla 
współrzędnych położenia źródeł pożywienia wyznaczonych 
w oparciu o wzór (10), sprawdzana jest ilość nektaru F(xi). 
Następnie, przeprowadzana jest aktualizacja współrzędnych 
źródeł pożywienia, która opiera się na współrzędnych 
własnych pszczoły, oraz współrzędnych innych pszczół 
zatrudnionych, w oparciu o następującą zależność 

 )](1,1[ kjijijij xxrandxV −−+= , i = 1, ..., P,     k ≠ i (11) 

gdzie: k ∈ {1, 2, ..., P}, j ∈ {1, 2, ..., D} są dwoma przypadkowo 
wyznaczonymi indeksami. 

 
Dla każdych nowo wyznaczonych współrzędnych 

źródeł pożywienia Vi odbywa się sprawdzenie ilości nektaru 
F(Vi). Jeśli ilo ść nektaru w nowym źródle pożywienia jest 
większa (F(Vi) > F(xi), to wówczas następuje zmiana 

współrzędnych położenia źródła pożywienia (xi = Vi) dla 
i-tej pszczoły. 

 
3.3.Pszczoły widzowie  

Liczba źródeł pożywienia dla pszczół będących 
widzami jest taka sama jak dla pszczół zatrudnionych. W tej 
fazie obliczeń rozważanego algorytmu sztucznej kolonii 
pszczół, wszystkie pszczoły zatrudnione po powrocie do ula, 
dzielą się swoimi informacjami o ilości nektaru F(xi), ze 
znajdującymi się tam pszczołami będącymi widzami. 
Preferencje wyboru źródła pożywienia xi przez pszczoły 
widzów, zależy od ilości nektaru F(xi) znajdującego się 
w źródle pożywienia. Jeśli ilo ść nektaru w źródle 
pożywienia wzrasta, to również wzrasta 
prawdopodobieństwo wyboru tego źródła przez pszczoły 
widzów. Prawdopodobieństwo wyboru źródła pożywienia 
przez pszczoły widzów obliczane jest następująco: 
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Po obejrzeniu tańców wykonanych przez pszczoły 
zatrudnione, pszczoła będąca widzem wylatuje do źródła 
pożywienia xi, kierując się jego prawdopodobieństwem. 
Zazwyczaj pszczoły te w celu pobrania nektaru zatrzymują 
się w sąsiedztwie źródła pożywienia do którego zmierzały, 
gdyż biorą pod uwagę jeszcze swoje własne obserwacje. 
Innymi słowy, pszczoły zwiadowcy wybierają jedno ze 
źródeł pożywienia, po dokonaniu pewnych porównań 
pomiędzy źródłami pożywienia xi. Pozycja wybranego 
źródła pożywienia w sąsiedztwie obliczana jest ze wzoru 
(11). Jeśli ilo ść nektaru w nowym źródle pożywienia jest 
większa (F(Vi) > F(xi), to wówczas następuje zmiana 
współrzędnych położenia źródła pożywienia (xi = Vi) dla 
i-tej pszczoły widza. 

 
3.4. Pszczoły zwiadowcy 

Jeśli położenie źródła położenia nie zmienia się przez 
predefiniowaną liczbę cykli (M), wówczas zakłada się, że 
dane źródło pożywienia należy opuścić i rozpocząć fazę 
pszczoły zwiadowcy. W tej fazie pszczoła powiązana 
z opuszczanym źródłem pożywienia, staje się pszczołą 
zwiadowcą, i jej źródło pożywienia jest zastępowane przez 
dowolne wybrane współrzędne źródła pożywienia wewnątrz 
przeszukiwanej przestrzeni rozważań. W algorytmie 
sztucznej kolonii pszczół (ABC), predefiniowana liczba 
cykli (M) jest ważnym parametrem sterującym, który 
nazywany jest granicą odrzucenia. Pszczoły będące 
zwiadowcami zastępują opuszczane źródło pożywienia xi, 
nowym wyznaczanym ze wzoru  

 )](1,0[ minmaxmin jjjij xxrandxx −+=  (13) 

gdzie: j = 1, ..., D, natomiast rand[0,1] jest funkcją generującą 
liczby przypadkowe w zakresie [0, 1]. 

 
4. ALGORYTM OPTYMALIZACJI ROJEM 

CZĄSTEK (PSO) 
 

Algorytm optymalizacji cząstek (PSO, ang. Particle 
Swarm Optimization). jest jedną z technik obliczeniowych 
wyprowadzonych na podstawie zachowania roju takiego jak 
stada ptaków i ławice ryb [6]. Zauważono, że osobniki w 
stadzie mają tendencję do utrzymywania optymalnych 
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odległości od swoich sąsiadów, dzięki odpowiedniemu 
dostosowaniu swojej prędkości. Ten sposób poruszania 
umożliwia im synchroniczny i bezkolizyjny ruch, któremu 
często towarzyszą nagłe zmiany kierunków i towarzyszące 
im przegrupowania w optymalną formację. 

Algorytm optymalizacji rojem cząstek  (PSO), 
zaproponowany przez Kennedy’ego i Ebercharta [6], 
powstał na bazie obserwacji zachowania się rojów takich 
jak: stada ptaków i ławice ryb, zapewniającym im 
bezpieczeństwo oraz pozwalających na obronę przed 
drapieżnikami i znajdowanie pożywienia. W algorytmie tym, 
problem roju przeniesiony został do D-wymiarowej 
przestrzeni, ze stochastycznie wybieranymi prędkościami 
i pozycjami, przy znajomości ich najlepszych wartości. 

Rozważmy pozycję i-tej cząstki Xi,m, która porusza się 
w D-wymiarowej przestrzeni rozważań. Dotychczasowa, 
najlepsza pozycja i-tej cząstki zapisywana jest jako Pbesti,m. 
Najlepsza cząstka w całej populacji zapisywana jest jako 
gbesti,m, natomiast najlepsza cząstka w najbliższym 
sąsiedztwie zapisywana jest jako Lbesti,m. Prędkość każdej 
cząstki wewnątrz D-wymiarowej przestrzeni zapisywana jest 
jako Vi,m [13]. Nowe prędkości i pozycje dla każdej cząstki 
są obliczone na podstawie jego obecnej pozycji i prędkości 
[14]. 

Pozycja i-tej cząstki w D-wymiarowej przestrzeni 
poszukiwań xi, opisywana jest jako 

 xi = (Xi,1, Xi,2,..., Xi,D),      i = 1,...,N (14) 

gdzie: N jest liczbą cząstek w roju. 
 
Najlepsza dotychczasowa pozycja i-tej cząstki Pbesti, 

zapamiętywana jest jako 

 Pbesti = (Pbest1, Pbest2,..., PbestD) (15) 

Cząstka posiadająca najlepszy wskaźnik Pbesti w roju, 
zapisywana jest jako gbest. Prędkość poruszania się każdej 
cząstki Vi zapisywana jest następująco 

 Vi = (Vi,1, Vi,2,..., Vi,D) (16) 

Aktualizowana prędkość i pozycja każdej cząstki 
obliczana jest na podstawie bieżącej prędkości i pozycji, 
przy wykorzystaniu odległości bieżącej pozycji i-tej cząstki 
xi, od pozycji zawartych w Pbesti i Lbest według 
następujących wzorów 
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gdzie: w jest współczynnikiem wagowym inercji, c1, c2 są stałymi 
przyśpieszenia, rand[0,1] jest liczbą przypadkową 
z zakresu od 0 do 1. 

 
Aby przybliżyć zrozumienie powyższych wzorów to 

zaprezentowana zostanie koncepcja wyznaczania nowych 
pozycji cząstki w układzie dwuwymiarowym. Na rysunku 6 
pokazana została zastosowana w niniejszej pracy zasada 
wyznaczania nowych współrzędnych położenia cząstki 
w układzie dwuwymiarowym. Najpierw w oparciu 
o aktualną pozycję cząstki xk oraz najlepszą dotychczas 
znalezioną jej pozycję (Pbest) i najlepszą pozycję innej 

cząstki znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie (Lbest), 
jak również prędkość Vk, wyznaczany jest nowy wektor 
prędkości Vk+1 dla tej cząstki, który następnie posłuży do 
wyznaczenia nowego położenia cząstki w następnym kroku 
iteracji algorytmu xk+1. 

 

 
 
Rys. 6. Koncepcja modyfikacji poszukiwanego punktu 
 
gdzie: k – kolejny krok iteracji algorytmu  

xk   -  aktualne położenie poszukiwanej cząstki. 
xk+1  -  zmodyfikowane położenie poszukiwanej cząstki.  
 Vk  - aktualna prędkość. 
 Vk+1  - zmodyfikowana prędkość. 
xPbest  - położenie cząstki Pbest.  
xLbest  - położenie cząstki Lbest. 

 
Schemat blokowy wykorzystanego algorytmu 

optymalizacji rojem cząstek (PSO) pokazany został na 
rysunku 7 [15]. 

 

 
 

Rys. 7. Schemat blokowy algorytmu optymalizacji cząstek 
 
5. WNIOSKI KO ŃCOWE 
 

W niniejszej pracy przedstawione zostały najbardziej 
znane algorytmy rojowe: algorytm mrówkowy (ang. ACO – 
Ant Colony Optimization) do którego wprowadzono pewne 
modyfikacje i uzyskano nowy algorytm zwany (ang. MACO 
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– Modified Ant Colony Optimization), algorytm sztucznej 
kolonii pszczół (ang. ABC – Artificial Bee Colony) oraz 
algorytm roju cząstek (ang. PSO – Particle Swarm 
Optimization). Dla tych algorytmów opracowane zostały 
oprogramowania w Matlabie, które wykorzystane zostały do 
optymalizacji: parametrów nieliniowego modelu 
matematycznego statku, na podstawie przeprowadzonych 
eksperymentów identyfikacyjnych [16] oraz do 
optymalizacji parametrów regulatora kursu statku [17]. 
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APPLICATION OF SWARM INTELLIGENCE ALGORITHMS  
TO OPTIMIZATION OF CONTROL SYSTEM MODELS 

 
The paper presents the swarm intelligence algorithms, such as: ant colony algorithm (ACO), the modified ant colony 

algorithm (MACO), the artificial bee colony algorithm (ABC) and the particle swarm optimization algorithm (PSO). 
Ant colony optimization (ACO) based upon the observation of the behavior of ant colonies looking for food in the 

surrounding anthill. Feeding ants it is based on finding the shortest path transitions between a food source and the anthill. In 
the process of foraging ants on their paths crossing from the nest to a food source and back, they leave a pheromone trail. The 
work presents also the modified ant colony algorithm (MACO). This algorithm is based on searching the solution space 
surrounded by the best solution obtained in the previous iteration. If you find a local minimum, the proposed algorithm uses 
pheromone to find a new solution space, while retaining the position information current local minimum. The artificial bee 
colony algorithm is one of the well-known swarm intelligence algorithms. In the past decade there has been created several 
different algorithms based on the observation of the behavior of cooperative bees. Among them, the most frequently analyzed 
and used is bee algorithm proposed in 2005 by Dervis Karaboga and was be used in the proposed paper. The particle swarm 
optimization algorithm (PSO) is based on adjusting the change speed of the moving particles to a speed of particles 
movement in the neighborhood. Particle optimization algorithm is one of the computational techniques derived on the basis 
of swarm behavior such as flocks of birds and schools of fish, which is the basis for the functioning of the exchange of 
information to enable them to cooperate. It was noticed that the animals in the herd tend to maintain the optimum distance 
from their neighbors, by appropriate adjustment of their speed. This method allows the synchronous and collision-free 
motion, often accompanied by sudden changes of direction and due to the rearrangement of the optimal formation.  

For these algorithms has been prepared the software in Matlab, allowing to optimization of the mathematical models 
designated on the basis of the carried out identification tests and control parameters used in the mathematical model of the 
control system. 

 
Keywords: swarm intelligence, swarm based optimization, ant colony optimization, artificial bee colony, particle swarm optimization. 
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Streszczenie: W pracy przedstawione zostały badania i analiza 
zastosowania wybranych algorytmów rojowych do optymalizacji 
parametrów regulatora PID w układzie sterowania statkiem na 
kursie. Optymalizacja ta polegała na minimalizacji czasowego 
wskaźnika jakości wyznaczanego na podstawie odpowiedzi 
skokowej. Do optymalizacji parametrów regulatora kursu statku 
wykorzystane zostały algorytmy rojowe, takie jak: algorytm 
mrówkowy, zmodyfikowany algorytm mrówkowy, algorytm 
sztucznej kolonii pszczół oraz algorytm optymalizacji rojem 
cząstek. Przeprowadzone zostały badania szybkości znajdowania 
optymalnego rozwiązania i wykonana została analiza porównawcza 
uzyskanych wyników. Zaprezentowane wyniki badań pozwalają 
stwierdzić, że algorytm optymalizacji rojem cząstek charakteryzuje 
się najlepszą jakością optymalizacji parametrów regulatora kursu 
statku. 

 
Słowa kluczowe: algorytmy rojowe, algorytm genetyczny, 
optymalizacja stochastyczna, regulator PID, sterowanie statkiem. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Układy sterowania ruchem statku stanowią aktywny 

obszar badawczy od roku 1911, kiedy to Elmer Sperry 
zamontował swój pierwszy autopilot mechaniczny do 
automatycznego sterowania statkiem na kursie. Pierwsze 
autopiloty były układami mechanicznymi i wykonywały 
bardzo proste sterowanie: wychylenie płetwy sterowej było 
proporcjonalne do uchybu kursu. Wprowadzenie przez 
Nicolasa Minorsky’ego [1] algorytmu regulatora PID 
znacznie poprawiło potencjalne możliwości osiągania 
lepszej jakości sterowania. Autopiloty obecnie znajdujące się 
na wyposażeniu jednostek pływających wykorzystują 
zazwyczaj algorytm działania regulatora PID. Jednak 
autopiloty typu PID są trudne do ręcznego strojenia, gdyż 
występuje duża liczba możliwych kombinacji nastaw, i brak 
jest wyraźnej zależności pomiędzy ich wartościami, 
a wymaganiami operacyjnymi lub zmianami 
środowiskowymi [2]. 

W niniejszej pracy przeprowadzono badania 
optymalizacji parametrów regulatora kursu statku przy 
użyciu algorytmów rojowych opisanych w pracy [3] oraz 
przy użyciu algorytmu genetycznego [4]. 

 
2. MODEL MATEMATYCZNY DYNAMIKI STATKU  

 
Problem sterowania ruchem statku definiowany jest 

w układzie współrzędnych nieruchomych Xo, Yo, natomiast 
ruch statku opisywany jest przez współrzędne układu 
powiązanego ze statkiem, jak pokazane to zostało na 

rysunku 1. Opisany w pracy układ regulacji dotyczył 
sterowania statkiem na kursie, w którym wielkością 
regulowaną jest kurs statku ψ, natomiast sterującą 
odpowiednie wychylenie płetwy sterowej δ. 

 

 
 

Rys. 1. Definicje zmiennych wykorzystywanych do opisu ruchu 
statku w płaszczyźnie horyzontalnej  

 
gdzie: ψ – kurs statku, δ – wychylenie płetwy sterowej, (xs,ys) – 
współrzędne położenia, (u, v) – prędkości liniowe, r – prędkość 
kątowa, β – dryf statku. 

 
 Strojenie parametrów regulatora PID, przeprowadzono 
w układzie regulacji wykorzystującym model matematyczny 
statku treningowego Blue Lady [5], o jednym stopniu 
swobody, gdzie wejściem jest zadane wychylenie płetwy 
sterowej δz, natomiast wyjściem jest kurs statku ψ. Model 
ten odwzorowuje dynamikę maszyny sterowej i kadłuba 
statku (rys. 2). 

Do opisu dynamiki kadłuba statku zastosowany został 
model matematyczny Becha i Wagnera-Smitha [6]: 

 )()()( 32121 δδψψψ +=+++ &&&&&&& TKKHTTTT B  (1) 

gdzie: K = 0.061, T1= 83.5s, T2= 966.3s, T3= 543s, δ jest 
rzeczywistym wychyleniem płetwy sterowej.  



104                                                               Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 46/2015 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy modelu matematycznego statku  
 

Funkcja nieliniowa )(ψ&BH , zwana krzywą spirali [7], 

odwzorowująca w stanie ustalonym, zależność pomiędzy 
wartością wychylenia płetwy sterowej i prędkością kątową, 
opisana jest wzorem:  

 01
2

2
3

3)( bbbbH B +++= ψψψψ &&&&  (2) 

gdzie: b3= 9.77,  b2= 2.87, b1= −7.32, b0= −3.43 są parametrami 
nieliniowej krzywej spirali.  

 
Schemat blokowy modelu maszyny sterowej, 

wyznaczony dla statku treningowego Blue Lady pokazany 
został na rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3. Schemat blokowy modelu maszyny sterowej 
 

Wartości parametrów związanych z maszyną sterową 
są następujące 

 N = 12 deg/s,    PB = 5 deg,    δmax = 35 deg (3) 

Wszystkie parametry, dla opisanego w tym 
podrozdziale modelu matematycznego statku Blue Lady, 
wyznaczone zostały na podstawie eksperymentów 
identyfikacyjnych i algorytmów optymalizacyjnych 
opisanych w pracy [8]. 

 
3. STEROWANIE STATKIEM NA KURSIE  

 
W niniejszej pracy rozważony został regulator PID 

w układzie sterowania służącym do zmiany kursu statku na 
zwrocie, opisany wzorem  

 sK
s

K
KsG D

I
PPID ++=)(  (4) 

gdzie: KP, KI oraz KD są strojonymi parametrami regulatora.  
 
Schemat blokowy modelu matematycznego układu 

sterowania, wykorzystany w badaniach symulacyjnych, 
pokazany został na rysunku 4. 

 

 
 

Rys. 4. Schemat blokowy układu sterowania statkiem 

3.1. Wskaźnik jako ści sterowania 
Ocena jakości sterowania optymalizowanego regulatora 

kursu statku PID, dokonywana była przy użyciu dyskretnej 
wersji całkowego wskaźnika jakości bazującego na 
czasowych całkach modułów uchybu kursu i wychylenia 
płetwy sterowej 

 ∑∑
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=

=

=

+∆==
Ni

i
zi

Ni

i
iE NN

ITAEJ
11

1 δλψ  (5) 

gdzie: N jest całkowitą liczbą iteracji w symulacjach układu 
sterowania, λ jest współczynnikiem skalującym (λ = 0.6), 
∆ψi jest uchybem kursu wyznaczanym jako różnica 
pomiędzy kursem zadanym ψzi i rzeczywistym ψ, δzi jest 
zadanym kątem wychylenia płetwy sterowej.  

 
Algorytm optymalizacyjny minimalizuje wartość 

funkcji (5), minimalizując zarówno uchyb kursu ∆ψ jak 
i zadane wychylenie płetwy sterowej δz.  

 
4. ALGORYTM GENETYCZNY (GA)  

 
Istota algorytmu genetycznego zaczerpnięta została ze 

sformułowanej w roku 1859 przez Karola Darwina, teorii 
ewolucji rozumianej jako proces zmian mających miejsce 
wśród organizmów żywych, w wyniku oddziaływania ze 
środowiskiem, w procesie naturalnej selekcji i dziedziczenia. 
Obecnie algorytmy genetyczne stały się jedną 
z najpopularniejszych metod optymalizacji [4]. 
Rozpatrywany w niniejszej pracy algorytm genetyczny 
pokazany został na rysunku 5. 

W celu określenia populacji początkowej, chromosomy 
generowane są w sposób przypadkowy metodą bit po bicie. 
Długość chromosomu zależy od liczby kodowanych 
parametrów i ich dokładności n, i odbywa się to w oparciu 
o następujący wzór 

 1210)( min,max, −≤⋅− ii mn
ii KK ,       i = 1,...,D (6) 

gdzie: Ki,max i Ki,min stanowią maksymalną i minimalną wartość 
kodowanego parametru, ni jest liczbą miejsc po przecinku 
opisującą dokładność, natomiast mi jest liczbą bitów na 
których kodowany będzie strojony parametr.  

 
Z chromosomu składającego się z poszczególnych 

bitów dekodowana jest wartość parametrów regulatora. 
Wartość dziesiętna każdego parametru Ki obliczana jest 
w oparciu o następujący wzór 

 
12

)(
)011...1010(decimal

min,max,
2min,

−

−
+=

im

ii
ii

KK
KK  (7) 

gdzie: decimal(1010…0112) jest równy wartości dziesiętnej 
łańcucha binarnego. 

 
Jakość działania układu sterowania ze strojonymi 

parametrami regulatora oceniania jest przy użyciu 
całkowego wskaźnika jakości, opisanego wzorem (5). Na tej 
podstawie, każdemu chromosomowi przyporządkowana jest 
odpowiadająca mu wartość funkcji przystosowania. 

Selekcja chromosomów polega na wybraniu, na 
podstawie wyznaczonych wartości funkcji przystosowania, 
tych chromosomów, które będą brały udział w tworzeniu 
potomków do następnego pokolenia, czyli następnej 
generacji. 
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Rys. 5. Schemat blokowy algorytmu genetycznego 
 

W rozważanym algorytmie zastosowana została tzw. metoda 
koła ruletki, która swą nazwę zawdzięcza analogii do 
losowania za pomocą ruletki [4]. 

Operacje genetyczne służą do generowania nowych 
populacji i obejmują takie działania jak krzyżowanie 
i mutacja. Zastosowanie operatorów genetycznych do 
chromosomów wybranych metodą selekcji prowadzi do 
utworzenia nowej populacji, stanowiącej populacje 
potomków, otrzymanej z populacji rodziców. Pierwszym 
etapem krzyżowania jest wybór par chromosomów z 
populacji rodzicielskiej. Na tym etapie chromosomy z 
populacji rodzicielskiej kojarzone są w pary. Proces 
krzyżowania nie jest wykonywany na wszystkich parach 
populacji i zależy od przyjętego prawdopodobieństwa 
krzyżowania pc. Mutacja dokonywana jest na pojedynczych 
bitach zgodnie z założonym prawdopodobieństwem mutacji 
pm. Wszystkie bity we wszystkich chromosomach populacji 
mają jednakową szansę na mutację [4]. 

 
5. BADANIA SYMULACYJNE  

 
Opisywane w pracy [3] algorytmy: rojowe oraz opisany 

w niniejszej pracy algorytm genetyczny, zaimplementowane 
zostały w środowisku obliczeniowym Matlab/Simulink. 
Schemat blokowy układu sterowania statkiem na kursie 
przedstawiony na rysunku 4, zaimplementowany został w 
Simulinku. Optymalizacja parametrów regulatora kursu 
statku odbywała się przy użyciu programów napisanych w 
Matlabie, które zawierały badane algorytmy: dwa sztucznej 
kolonii mrówek oraz po jednym sztucznej kolonii pszczół, 
optymalizacji rojem cząstek i genetycznym. Optymalizacja 
obejmowała strojenie parametrów regulatora PID polegająca 
na minimalizacji funkcji opisanej wzorem (5). Badane 
algorytmy wymagały ustawienia kilku parametrów. Dla 
wszystkich algorytmów ustalony został taki sam zakres 
zmian strojonych parametrów regulatora kursu statku 
(Tablica 1). W tablicy 2 znajdują się parametry związane 
z ustawieniami badanych algorytmów. 

Tablica 1. Wartości graniczne optymalizowanych parametrów 
regulatora kursu statku (PID) 

 
Parametr 

min,iK  max,iK  

K1  = KP 0 10.0 

K2  = KI 0 0.1 

K3  = KD 0 1000.0 

 
Tablica 2. Parametry algorytmów ACO, MACO, ABC, PSO i GA 

 
 ACO, 

MACO ABC PSO GA 

Rozmiar 
populacji  

32 32 32 32 

Liczba iteracji  60 60 60 60 
Liczba 
uruchomień  30 30 30 30 

Parametry R = 1001 
ρ = 0.2 
α = 2 
β = 1 

M = 50 
D = 3 

w = 0.73 
c1 = 1.5  
c2 = 1.5 
D = 3 

pc = 0.5 
pm = 0.01 

D = 3 

 
Długość całkowita chromosomu dla regulatora PID 

składającego się z trzech parametrów strojonych KP, KI  i KD 
wynosiła 30 bitów. Każdy z optymalizowanych parametrów 
zakodowany został na 10 bitach. Parametr KP został 
określony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
parametr KD z dokładnością do części całkowitych (zero 
miejsc po przecinku), natomiast parametr KI z dokładnością 
do czterech miejsc po przecinku.  

Dla badanych algorytmów optymalizowane wartości 
wzmocnień KP, KI  oraz KD ustawiane były w układzie 
regulacji kursu statku (Rys. 4), i następnie przeprowadzana 
była symulacja odpowiedzi skokowej, gdzie wartość zadana 
kursu statku zmieniana była o 40 deg. Czas trwania 
odpowiedzi skokowej wynosił tmax = 600s. Przykładowe 
wyniki przedstawiające odpowiedź skokową układu, na 
podstawie której wyznaczane były wskaźniki jakości, 
przedstawione zostały na rysunku 6. Następnie na podstawie 
wyników pokazanych na rysunku 6, wyznaczany był 
wskaźnik jakości JE (5), służący do oceny przeprowadzonej 
symulacji działania układu regulacji.  

Na rysunku 7 przedstawione zostały średnie wartości 
dla każdej iteracji, najlepszych wartości wskaźnika jakości 
JE z każdego uruchomienia badanych algorytmów. 

 

 
 

Rys. 6. Odpowiedź skokowa układu regulacji kursu statku: (a) kurs 
zadany i kurs rzeczywisty, (b) zadane wychylenie płetwy sterowej 
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Rys. 7. Zmiana średniej wartości najlepszego wskaźnika jakości 
uzyskanego dla wszystkich powtórzeń algorytmów optymalizacji 

parametrów regulatora kursu statku 
 

Z rysunku 7 widać, że algorytm optymalizacji rojem 
cząstek (PSO) charakteryzował się szybką zbieżnością oraz 
bardzo dużą powtarzalnością, we wszystkich jego 
uruchomieniach, co potwierdza bardzo mała wartość 
odchylenia standardowego S.D. (Tablica 3). 

W tablicy 3 znajdują się parametry związane z oceną 
jakości optymalizacji parametrów, ze wszystkich 
uruchomień algorytmu w ostatniej iteracji, takie jak: wartość 
średnia (Mean), średnia wartość odchyłek (S.D) i wartość 
minimalna (min JE). Najmniejszymi wartościami średnią 
(Mean) i końcową w pojedynczej iteracji (min JE), 
charakteryzował się algorytm optymalizacji rojem cząstek. 
(PSO). 

 
Tablica 3. Parametry oceniające jakość badanych algorytmów 

optymalizacyjnych 
 

Algorytm Mean S.D. min JE KP KI KD 

ACO 9.2670 0.3556 8.8871 8.01 0.0001 335.0 

MACO 8.9024 0.0304 8.8499 6.03 0.0 261.0 

ABC 8.8987 0.0188 8.8564 9.95 0.0 538.0 

PSO 8.8501 0.0006 8.8492 5.55 0.0 244.0 

GA 8.9145 0.0185 8.8661 7.82 0.0 344.0 

 

8. WNIOSKI KO ŃCOWE 
 

Celem pracy było zastosowanie wybranych 
algorytmów rojowych do optymalizacji parametrów 
regulatora kursu statku i porównanie jakości poszukiwania 
minimum globalnego z bardzo znanym i popularnym 
algorytmem genetycznym.  

W wyniku przeprowadzonych badań optymalizacji 
parametrów regulatora PID, zastosowanego do sterowania 
statkiem na kursie, przy użyciu algorytmów rojowych 
i genetycznego, okazało się, że najlepsze wyniki uzyskane 
zostały po zastosowaniu algorytmu optymalizacji rojem 
cząstek (PSO), który bardzo szybko znajdował rozwiązanie 
optymalne i charakteryzował się duża powtarzalnością. 
Najsłabiej ten test wypadł dla klasycznego algorytmu 
mrówkowego (ACO). 
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STUDY AND ANALYSIS OF SWARM INTELLIGENCE  
IN OPTIMIZING PARAMETERS OF THE SHIP COURSE CONTROL LER 

 
The paper presents the research and analysis of the use of certain swarm intelligence algorithms to optimize the 

parameters of PID control in a ship on the course. This optimization was to minimize the performance quality index based on 
step response of the mathematical model of control system. To optimize the parameters of the ship course controller have 
been used swarm intelligence algorithms, such as: ant colony algorithm (ACO), the modified ant colony algorithm (MACO), 
the artificial bee colony algorithm (ABC) and the particle swarm optimization algorithm (PSO). Rate tests were conducted to 
find the optimal solution and a comparative analysis of the results was made. The presented results of research allow us to 
conclude that the particle swarm optimization (PSO) algorithm has the best quality of optimizing the control parameters of 
the course controller. 

 
Keywords: swarm intelligence, genetic algorithm, random optimization, PID controller, ship control. 
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Streszczenie: Tematem referatu jest dynamiczna aplikacja 
internetowa, która umożliwia symulację obwodową silnika 
indukcyjnego trójfazowego Sg 100 L2 z wykorzystaniem interfejsu 
przeglądarki WWW. Model matematyczny silnika jest 
zdefiniowany w tzw. osiach naturalnych i sformułowany na 
podstawie metody energetycznej Lagrange’a. Do implementacji 
modelu maszyny w aplikacji internetowej wybrano projekt typu 
Web Forms, który jest składnikiem środowiska programistycznego 
Microsoft Visual Studio. W referacie pokazano wyniki symulacji 
następujących stanów pracy silnika: bieg jałowy, stan zwarcia 
pomiarowego, rozruch przy zadanym obciążeniu wału maszyny. 
Możliwości symulacyjne programu wykraczają poza zakres 
ćwiczeń wykonywanych w rzeczywistym laboratorium. 

 
Słowa kluczowe: aplikacja internetowa, silnik indukcyjny, 
biblioteka .NET Framework, HTML. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG (WEiA) 

od szeregu lat rozwijana jest koncepcja Wirtualnego 
Laboratorium Maszyn Elektrycznych (WLME). To 
wirtualne laboratorium koresponduje z rzeczywistym 
Laboratorium Maszyn Elektrycznych na WEiA. 
Zasadniczym celem WLME jest wspomaganie procesu 
nauczania oraz możliwość przeprowadzenia symulacji 
różnych stanów pracy maszyny indukcyjnej z 
wykorzystaniem tylko przeglądarek internetowych. To 
oznacza, że WLME jest dostępne dla każdego użytkownika 
korzystającego z Internetu. Zaletą symulatora internetowego 
jest możliwość przeprowadzenia symulacji obwodowych 
silnika indukcyjnego przy różnych parametrach zasilania i 
obciążenia. W tym wirtualnym laboratorium istnieje 
możliwość wykonania szeregu badań, które przewiduje plan 
studiów. 

Opracowany program komputerowy to aplikacja 
serwerowa o charakterze klient serwer (rys.1). Pojęcie 
serwer odnosi się do komputera lub grupy komputerów 
działających jak serwer WWW. Pojęcie klient odnosi się do 
komputera korzystającego z aplikacji internetowej za 
pośrednictwem protokołu HTTP oraz przeglądarki WWW. 
W aplikacji dynamicznej na żądanie klienta realizowany jest 
kod logiki programowalnej po stronie serwera aplikacji w 
zależności od zdarzeń określonych przez użytkownika [1]. 

W rozdziale 2 przedstawiono komputerowy model 3D i 
model matematyczny maszyny Sg100 L2. W rozdziale 3 
opisano hybrydową aplikację serwerową w kontekście 

przedstawionej maszyny. Pokazano interfejs aplikacji i 
wybrane wyniki symulacji obwodowej silnika w stanie 
rozruchu, zwarcia pomiarowego oraz biegu jałowego. 

 

 
Rys. 1. Architektura dynamicznej aplikacji internetowej silnika 

indukcyjnego jako komponentu WLME 
 

2. MODEL MATEMATYCZNY SILNIKA Sg100 L2 
 

2.1. Komputerowy model 3D silnika indukcyjnego 
W WLME zawarte są komputerowe modele 3D 

szeregu maszyn elektrycznych. Model 3D maszyny to w 
istocie zbiór modeli 3D integralnych części mechanicznych 
silnika (wałek, wpust, pakiet blach itp.) skojarzonych ze 
sobą w podzespoły (wirnik, stojan, łożyska itp.). Połączone 
ze sobą podzespoły dają kompletny model maszyny. 

Przedmiotem  tego referatu jest aplikacja komputerowa 
zawierająca symulator obwodowy silnika indukcyjnego 
klatkowego typu Sg100 L2 wyprodukowanego przez FME 
Indukta S.A. Dane znamionowe silnika podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Dana znamionowe silnika indukcyjnego Sg100 L2 
 

Wielkość Jednostka Wartość 
Moc znamionowa - Pn kW 3,0 
Napięcie znamionowe - Un V 400 
Prąd znamionowy - In A 4,8 
Prędkość znamionowa - nn obr/min 2095 
Moment znamionowy - Tn Nm 9,86 
Współczynnik mocy - cos(φn) - 0,86 
Sprawność - η % 83,4 
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Na rysunku 2 pokazano widok modelu 3D silnika 
Sg100 L2 w przekroju wykonanym w osi podłużnej w celu 
wizualizacji wewnętrznej struktury maszyny. 

 

 
 

Rys. 2. Widok komputerowego modelu 3D silnika Sg100 L2 
w częściowym przekroju podłużnym 

 
2.2. Opis modelu matematycznego 

 
Model maszyny w WLME zawiera 24 stopnie 

swobody, co umożliwia wykonanie symulacji również z 
uwzględnieniem asymetrii uzwojeń stojana i wirnika. 
Założono, że w aplikacji będzie także podany układ równań 
różniczkowych, aby użytkownik miał wiedzę o 
możliwościach modelu i założeniach upraszczających. 
Model opracowano na podstawie metody energetycznej 
Lagrange’a. Opis tej metody można znaleźć w [2]. 

Jedynym istotnym założeniem upraszczającym w 
modelu silnika Sg100 L2 jest przyjęcie liniowych sprzężeń 
magnetycznych pomiędzy skupionymi cewkami stojana i 
wirnika. Wypieranie prądu w prętach klatki wirnika 
uwzględniono poprzez odpowiednią zmianę ich rezystancji 
w funkcji poślizgu. 

Szczegółowa metodyka modelowania maszyn 
elektrycznych jest podana w [3]. U podstaw budowy modelu 
obwodowego maszyny leży jej podział na skupione elementy 
zachowawcze i dyssypatywne zarówno elektryczne, jak i 
mechaniczne. Na rys.3 pokazano schemat obwodu stojana 
silnika zawierającego skupione elementy uzwojenia (cewki 
Maa, Mbb, Mcc i rezystory Raa, Rbb, Rcc) oraz skupione 
elementy zewnętrzne (cewki Msu, Msv, Msw i rezystory Rsu, 
Rsv, Rsw).  

 

 
Rys. 3. Schemat obwodu stojana silnika Sg100 L2 

Na rysunku 4 pokazano schemat ideowy elektryczny ¼ 
klatki wirnika z zaznaczonymi elementami dyssypatywnymi 
– rezystancje prętów Rp i fragmentów pierścieni Re. 

 

 
Rys. 4. Fragment schematu obwodowego klatki wirnika silnika 

Sg100 L2 
 
Istotnym wnioskiem wynikającym z rys.3 i rys.4 jest to, 

że obwód elektromagnetyczny silnika posiada 2 stopnie 
swobody od strony stojana (prądy ia, ib) oraz 21 stopni 
swobody od strony wirnika (prądy ir0,…,ir19,ie). Model 
silnika uzupełnia obwód mechaniczny składający się z 
jednego elementu bezwładnościowego i tłumiącego w ruchu 
obrotowym. Występuje tu 1 stopień swobody – prędkość 
kątowa ω. Równania modelu silnika Sg100 L2 są 
następujące: 
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gdzie: β – kąt obrotu wirnika, M (β) – macierz indukcyjności, 
R(s) – macierz rezystancji w funkcji poślizgu s, J – moment 
bezwładności, Telem(i,β) – moment elektromagnetyczny, 
Text(t) – moment zewnętrzny, D – współczynnik tłumienia. 

Moment elektromagnetyczny jest wyrażony wzorem 
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Szczegółowa postać macierzy indukcyjności M (β) i 

macierzy rezystancji R(s) podana jest w [4]. 
 

3. OPIS OPRACOWANEJ APLIKACJI ASP.NET 
 

3.1. Struktura aplikacji ASP.NET 
ASP.NET [1] jest technologią opracowaną przez firmę 

Microsoft do tworzenia dynamicznej zawartości stron 
WWW. Technologia ta wykorzystuje infrastrukturę .NET 
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Framework [5] oraz jej zasoby. Do zaprojektowania 
omawianej aplikacji jako strony WWW zastosowano 
podejście hybrydowe. Polega ono na podzieleniu aplikacji na 
kod formularza WWW (znaczniki języka HTML) oraz na 
kod logiki programowalnej (klasy zdefiniowane w języku 
C#), jak pokazano schematycznie na rys.5. Dodatkowo 
zastosowano arkusze stylów CSS (ang. Cascading Style 
Sheets) do formatowania zawartości HTML. 

 

 
Rys. 5. Struktura aplikacji internetowej symulatora obwodowego 

silnika Sg100 L2 
 

3.2. Interfejs aplikacji 
Widok fragmentu interfejsu graficznego użytkownika 

aplikacji serwerowej silnika Sg100 L2 w przeglądarce 
Windows Internet Explorer pokazano na rys.6. 

 

 
 

Rys. 6. Fragment interfejsu użytkownika dynamicznej aplikacji 
serwerowej symulatora silnika Sg100L2 

 
W aplikacji tej istnieją następujące zakładki: 

• O Aplikacji. Prezentuje cel i zakres. 
• Silnik typu Sg100 L2. Przedstawia dane znamionowe 

oraz komputerowe modele 3D silnika. 
• Symulacje. Umożliwia edycję parametrów oraz 

przeprowadzenie symulacji: rozruchu, zwarcia 
pomiarowego i biegu jałowego. 

• Porównanie wyników. Pozwala na porównanie wyników 
symulacji z wybranymi wynikami pomiarów. 

 
3.3. Wyniki symulacji 

Na rys. 7 pokazano interfejs użytkownika umożliwiajacy 
edycję parametrów rozruchu bezpośredniego. Użytkownik może 
zdefiniować: wartości napięć, indukcyjności i rezystancje w 
obwodzie zasilania, czas symulacji, moment obciążenia itp. Na 

rys. 8 pokazano przebiegi prądów w poszczególnych fazach silnika, 
natomiast na rys. 9 pokazano przebiegi napięcia fazowego, 
momentu elektromagnetycznego oraz prędkości kątowej wirnika. 
 

 
 

Rys. 7. Interfejs użytkownika umożliwiajacy edycję parametrów 
rozruchu bezpośredniego 

 

 
 

Rys. 8. Przebieg prądów w poszczególnych fazach silnika Sg100L2 
podczas rozruchu bezpośredniego 

 

 
 

Rys. 9. Przebieg napięcia fazowego, momentu 
elektromagnetycznego oraz prędkości kątowej wirnika podczas 

rozruchu bezpośredniego 
 

Na rys. 10 pokazano interfejs użytkownika umożliwiajacy 
edycję parametrów zwarcia pomiarowego. Użytkownik może 
zdefiniować: wartości napięć, indukcyjności i rezystancje w 
obwodzie zasilania oraz czasu symulacji. 

 

 
 

Rys. 10. Interfejs użytkownika umożliwiajacy edycję parametrów 
zwarcia pomiarowego 

Projekt WWW w Visual Studio 

Kod logiki programowalnej – język 
zarządzany C#. Klasy silnika Sg100 L2 

 

Formularz WWW – znaczniki języka HTML 
Interfejs użytkownika 

Arkusze stylów CSS. Formatowanie 
zawartości strony WWW 

u(t) Telem(t) ω(t) 
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Na rys.11 pokazano wyniki symulacji zwarcia 
pomiarowego. Są one podane między innymi w formie tabeli 
i zawierają wartości: napięć, prądów,  impedancji, reaktancji, 
rezystancji, strat mocy, współczynnika mocy itp. 

 

 
 

Rys. 11. Niektóre wyniki symulacji zwarcia pomiarowego 
 

Na rys. 12 pokazano interfejs użytkownika umożliwiajacy 
edycję parametrów biegu jałowego. Użytkownik może 
zdefiniować: wartości napięć z dostępnej listy, indukcyjności i 
rezystancje w obwodzie zasilania. 

 

 
 

Rys. 12. Interfejs użytkownika umożliwiajacy edycję parametrów 
biegu jałowego – wartości napięć mogą być wybierane tylko z 

dostępnej listy 
 

Na rys.13 pokazano charakterystyki prądu biegu jałowego 
oraz współczynnika mocy w funkcji napięcia. 

 
 

Rys. 13. Charakterystyki prądu biegu jałowego oraz współczynnika 
mocy w funkcji napięcia 

 
 
 

4. WNIOSKI KO ŃCOWE 
 

Przedstawiona aplikacja jest jednym z komponentów 
Wirtualnego Laboratorium Maszyn Elektrycznych 
rozwijanego w Politechnice Gdańskiej. Jest wsparciem 
procesu edukacyjnego teorii i praktyki maszyn 
elektrycznych. Ponieważ jest to aplikacja internetowa, więc 
jest ona dostępna w globalnej sieci WWW. Do jej 
uruchomienia potrzebna jest jedynie przeglądarka 
internetowa. Jest dedykowana studentom, ale ze względu na 
stosunkowo dokładny model maszyny może być przydatna 
inżynierom w projektowaniu różnych napędów z silnikiem 
Sg100 L2. 

W referacie przedstawiono wybrane wyniki symulacji 
rozruchu bezpośredniego silnika przy określonej funkcji 
obciążenia jego wału. Oprócz pokazanych przebiegów 
momentu elektromagnetycznego, prędkości kątowej i 
prądów w obwodzie stojana możliwe jest zaprezentowanie 
także prądów w prętach klatki wirnika. 

W referacie zaprezentowano również wyniki zwarcia 
pomiarowego. Moduł aplikacji automatycznie oblicza: 
impedancje, rezystancje, reaktancje zwarcia oraz straty mocy 
i współczynniki mocy. Zaletą tego modułu jest wyznaczenie 
składowych impedancji, rezystancji i reaktancji dla obwodu 
stojana i wirnika. 

Ponadto w tej pracy zaprezentowano wyniki symulacji 
biegu jałowego. Moduł symulacji biegu jałowego 
automatycznie wykreśla charakterystyki: prądu biegu 
jałowego, współczynnika mocy oraz strat mocy w funkcji 
napięcia. Zaletą tego modułu jest wyznaczenie składowych 
elektrycznych i mechanicznych strat mocy. 
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ASP.NET DYNAMIC INTERNET APPLICATION OF INDUCTION M OTOR AS A 
COMPONENT OF VIRTUAL LABORATORY OF ELECTRICAL MACHI NES  

 
This paper presents dynamic Internet application for circuit simulation of induction motor (Sg 100 L2 type) using Web 

browser. Mathematical model of the motor is formulated by means of Lagrange’a energy method. The application was 
developed using Web Forms type project in Visual Studio software and is supported by the .NET Framework as integrated 
component of Windows. The application is implemented as component of Virtual Laboratory of Electrical Machines. 
Simulation results of electromagnetic torque, currents and angular velocity for start-up simulation are presented. Results of 
impedances, reactances, resistances, and power factors for short circuit test are also shown. In addition simulation results of 
no-load test are included. 

 
Keywords: Internet application, induction motor, .NET Framework library, HTML. 
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Streszczenie: W referacie przedstawiono układ sterowania małej, 
12 kW, elektrowni  wiatrowej pracującej równolegle z 3 fazową 
siecią energetyczną, w której wykorzystano generator indukcyjny z 
przekształtnikiem energoelektronicznym i zasobnikiem energii w 
postaci superkondensatora i baterii akumulatorów. Przeprowadzono 
badania eksperymentalne współpracy elektrowni z zasobnikiem 
energii w Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie 
koło Gdańska. Badania eksploatacyjne wykazały dobre właściwości 
bezczujnikowego regulatora silnika asynchronicznego pracującego 
jako generator oraz możliwość oddawania energii do sieci trójfa-
zowej z zachowaniem stałego napięcia w obwodzie pośredniczą-
cym.  W referacie przedstawiono schemat części energoelektro-
nicznej przekształtnika, który ma konstrukcję zbliżoną do klasycz-
nego 3 fazowego przekształtnika dwukierunkowego. Przeprowa-
dzono badania eksperymentalne, na stanowisku z elektrownią 
wiatrową typu Enwia E12 o mocy 12kW produkcji firmy Baltur ze 
Szczecina. 

 
Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowa, magazyny energii, super-
kondensator. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
W systemie elektroenergetycznym moc wytwarzana 

musi być zbilansowana mocą odbieraną. W przypadku ener-
getyki wiatrowej i fotowoltaiki mamy do czynienia ze źró-
dłami niespokojnymi, w których wytwarzanie zależy od 
warunków atmosferycznych i pory roku [1,2,3]. Małe roz-
proszone źródła energii są instalowane w znacznej odległo-
ści od Głównych Punktów Zasilania (GPZ), co powoduje że 
podczas generacji energii dochodzi do częstych zmian na-
pięcia sieci w miejscu zainstalowania tzw. migotanie światła 
[4]. W wielu publikacjach [5,6,7] pojawia się problematyka 
doboru magazynów energii do źródeł odnawialnych. Można 
budować ogromne zasobniki systemowe dołączone do sieci 
przesyłowej. Można też instalować mniejsze zasobniki pra-
cujące w rozproszeniu, dołączone do sieci rozdzielczych, 
a także współpracujące ze źródłami dołączonymi do sieci 
średniego i niskiego napięcia. Jako zasobniki energii elek-
trycznej można rozpatrzyć: 
- elektrownie szczytowo-pompowe; 
- zasobniki ze sprężonym powietrzem; 
- energię kinetyczną wirujących mas; 
- nadprzewodzące układy cewek; 
- kondensatory i superkondensatory; 
- akumulatory elektrochemiczne (np. wanadowe); 
- wodór i ogniwa paliwowe. 

Do magazynowania niewielkich ilości energii w krót-
kim czasie i przy dużej mocy ładowania i rozładowania 
moża wykorzystać superkondensator [2] (rys. 1.).  

 
 

Rys. 1. Rozkład typowych mocy jednostkowych i zdolności 
magazynowania dla wybranych grup technologii magazynowania 

energii  
 

Superkondensatory, których powierzchnia aktywna 
może osiągnąć 2000 m2  na 1 gram, charakteryzują się 
znacznie większą gęstością energii niż inne magazyny. Kon-
densator o pojemności 2700 F, napięciu znamionowym 
2,5 V i objętości 0,0006 m3 pozwala na zgromadzenie ener-
gii 8,4 kJ, co daje gęstość objętościową 14 MJ/m3. Poza tym 
korzystna jest współpraca superkondensatora z akumulato-
rem.  
 
2. BUDOWA STANOWISKA 

 
2.1.  Laboratorium Generacji Rozproszonej 

Do badań układu sterowania małą elektrownią wiatro-
wą posłużono się elektrownią Eniwa E12 wyprodukowaną 
przez firmę Baltur ze Szczecina, zamontowaną na wieży o 
wysokości 18 metrów, z płatami o długości 3 metrów (rys. 
3a). Do produkcji energii elektrycznej wykorzystany został 
generator asynchroniczny klatkowy o mocy znamionowej 
11 kW, który sprzężony jest z siecią elektroenergetyczną za 
pośrednictwem dwukierunkowego przekształtnika energii 
(MMB015). Stanowisko to jest częścią Laboratorium Gene-
racji Rozproszonej Politechniki Gdańskiej i firmy Infracorr, 
znajdującego się w Niestępowie k/Gdańska. Praca elektrow-
nia wiatrowej, wspomagana przez magazyny energii w po-
staci superkondensatora (190 V 42 F – rys. 3b), baterię aku-
mulatorów bezobsługowych (14 sztuk, 65 Ah, 12 V), zestaw 
paneli fotowoltaicznych (2,2 kWp) i kogenerator gazowy 
(15 kWe, 30 kWt). Rezerwowe zasilanie w ciepło zapewnia 
kocioł gazowy. Elektrownia hybrydowa zaopatruje w ener-
gię elektryczną zakład produkcyjny oraz część biurową 
zakładu firmy Infracorr. Schemat laboratorium został zapre-
zentowany na rysunku 2. 
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Rys. 2. Schemat laboratorium generacji rozproszonej 
 

a) 

 
b) 

 
Rys. 3. Widok elektrowni wiatrowej a) i magazynów energii b) 

2.2. Przekształtniki  
Do sterowania elektrownią wiatrową i magazynami  

wykorzystano przekształtniki energoelektronicznie 
MMB018 (dla elektrowni wiatrowej – rys. 4a) i MMB015 
(dla superkondensatora, baterii akumulatorów i PV – rys. 4b) 
firmy MMB Drives, które zostały połączone obwodami 
pośredniczącymi przy napięciu stałym DC 325-400 V.  

 
a) 

 

 
 

Rys. 4. Schemat przekształtnika MMB018 dla elektrowni wiatrowej 
a) oraz przekształtnika MMB015 dla magazynów i fotowoltaiki b) 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 46/2015                                                                      113 

2.3. Sterownik nadrzędny 
 Rolę nadrzędnego sterownika pełnił sterownik ECV-
1.0 opracowany na Politechnice Gdańskiej, który w czasie 
rzeczywistym zadawał parametry mocy ładowania i rozła-
dowania baterii akumulatorów i superkondensatorów oraz 
kontrolował pracę przekształtnika elektrowni wiatrowej 
i sterował agregatem kogeneracyjnym. Do komunikacji z 
urządzeniami wykorzystano protokół czasu rzeczywistego 
Ethernet Powerlink. System wyznacza kluczowe wielkości 
opisujące stan sieci: moc pozorną, czynną, bierną, energię 
czynną, bierną, współczynnik mocy, współczynnik THD 
prądu i napięcia (do 40 harm.), harmoniczne prądu i napięcia 
(do 50), a przede wszystkim steruje przekształtnikami do 
źródeł odnawialnych i stycznikami liniowymi obciążenia 
(biuro, zakład produkcyjny). 

 
 

2.4. Bateria superkondensatorów  
Do budowy baterii superkondensatorów (rys. 3) działa-

jących na terenie obiektu zastosowano serię 72 połączonych 
szeregowo superkondensatorów firmy LS Mtron o łącznej 
pojemności 42 F (pojemność jednej sztuki to 3000 F). Dane 
techniczne zestawiono w tabeli 1.  
  

Tablica 1. Zestawienie danych superkondensatora 
 

Pojemność 42 F 
Napięcie nominalne 190 V 

Maksymalne napięcie 201 V 
Minimalne napięcie -- 

Prąd 150 A 
ESR,DC 30 (Max.) 

Magazynowanie energii, Emax 530,2 kJ 
Temperatura pracy -40 - 65 ˚C 
Wilgotność pracy 0-95 % 

Waga 70 kg 
 

3. UKŁAD REGULACJI 
 

Jak opisano to we wstępie nagłe porywy wiatru powo-
dują wzrost mocy przekazywanej do sieci, a to powoduje 
wzrost napięcia w sieci i niekorzystne zjawisko migotania 
światła. Aby temu zapobiec układ regulacji realizowany w 
sterowniku nadrzędnym wylicza moc jaka powinna być 
przekazana do sieci przez falownik sieciowy EW według 
następującego równania (inercja drugiego rzędu):  

 

  (1) 
 

gdzie: k – wzmocnienie , T1, T2 – stałe czasowe, Pgen – moc 
przekazywana do obwodu DC, Pref –  zadana wartość do 
regulatora mocy. 

Zgodnie z rysunkiem 5a) za utrzymywanie napięcia Ud 
w obwodzie DC  odpowiedzialny jest przekształtnik maga-
zynów energii i PV. Moc Pgen jest liczona jako suma mocy z 
elektrowni wiatrowej, ogniw PV i baterii akumulatorów.  
Moc Pref przekazywana do regulatora w falowniku siecio-
wym elektrowni wiatrowej EW jest więc mniejsza w mo-
mencie podmuchu wiatru i większa po jego ustąpieniu, róż-
nica mocy Pgen i Pref jest to moc podawana na baterię super-
kondensatorów.  Dzięki temu nie mamy zwiększenia napię-
cia w miejscu przyłączenia do sieci energetycznej. W tabli-
cy 2 zestawiono podstawowe zmienne układu regulacji. 

 
Rys. 5. Układ regulacji napięcia obwodu pośredniczącego a) 

i regulacji mocy oddawanej do sieci  b) 
 

Tablica 2. Zestawienie zmiennych w układzie regulacji 
 

Nazwa Opis 
Pg Moc z falownika genertorowego EW 
Ppv Moc z paneli fotowoltaicznych PV 
Pbat Moc z baterii akumulatorów   
Pgen Całkowita moc z generacji 

Pgen=Pg+Ppv+Pbat 

P Moc oddawana do sieci  
Urms Napięcie fazowe (RMS) sieci 
Ud Napięcie stałe DC  
x12 Zmienna proporcjonalna do momentu 

elektromagnetycznego generatora EW  
x11 Prędkość względna generatora 
x21 Kwadrat modułu strumienia skojarzonego 

z uzwojeniem wirnika generatora EW  

im Prąd generatora - wartość względna 
 

4. BADANIA SYMULACYJNE  
    I EKSPERYMENTALNE 
 

Na rysunku 6 przedstawiono zarejestrowane na stano-
wisku eksperymentalnym przebiegi (tab. 2) przy podmuchu 
wiatru. Wraz ze wzrostem prędkości wiatru rośnie moc 
i momentu oraz prędkość kątowa generatora. Jest widoczne 
także osłabienie strumienia wirnika generatora. W czasie 
tego podmuchu generator osiągnął znamionową prędkość 
i moc.  
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Rys. 6. Przebiegi generatora przy podmuchu wiatru - eksperyment  
 

Badania symulacyjne na rysunku 7 przedstawiają dzia-
łanie układu regulacji ładowania magazynu energii w czasie 
podmuchu wiatru. Moc P przekazywana do sieci jest wyraź-
nie spłaszczona w stosunku do mocy z generatora wiatrowe-
go Pg. Widać także niewielki wzrost napięcia w sieci zasila-
jącej. Dodano także skokową zmianę mocy baterii akumula-
torów (11 sekunda) i ogniw fotowoltaicznych (15 s).   
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Rys. 7. Przebiegi przy podmuchu wiatru 
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Na rysunku 8 przedstawiono przebiegi w czasie mocy 

elektrowni wiatrowej i prędkości wiatru zarejestrowane 
przez system ECV-1.0.  

 
5. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
Badania wykazały przydatność superkondensatora jako 

magazynu energii dla małej elektrowni wiatrowej. Wahania 
napięcia w obwodzie pośredniczącym były minimalne, zaś 
napięcie w sieci nie wzrosło powyżej wartości dopuszczal-
nych. W mikroinstalacjach wykorzystanie magazynów ener-
gii poprawia jakość energii oddawanej do sieci. Bateria 
superkondensatrów kosztuje około 20.000 zł co przy inwe-

stycji w wiatrak 12 kW około 129.000 zł stanowi duży do-
datkowy koszt. W przypadku długich linii zasilających ni-
skiego napięcia warto zastosować superkondensator razem 
z elektrownią wiatrową, gdyż zniweluje on migotanie świa-
tła i zmniejszy prawdopodobieństwo wyłączenia się prze-
kształtników sieciowych w  elektrowni wiatrowej przy po-
dmuchach wiatru.   
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Rys. 8. Przebiegi mocy przekształtnika maszynowego, sieciowego i prędkości wiatru zarejestrowane przez system ECV-2.0 
 
 

THE CONTROL SYSTEM OF SMALL WIND POWER PLANT WITH E NERGY STORAGE 
 

The paper presents the control system 12kW small wind power plants working in parallel with 3 phase power grid, 
which uses an induction generator with power electronics converter and energy storage in the form of a supercapacitor and 
acid battery. Shows the results of simulation and experimental.  

 
Keywords: Small wind power plant, supercapacitor, energy storage, control system. 
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Streszczenie: Ograniczniki przepięć stosowane do ochrony 
instalacji i urządzeń elektrycznych są obecnie wytwarzane głównie 
na bazie warystorów tlenkowych ZnO. Każde przepięcie powoduje 
powstanie narażenia energetycznego, które w pewnym stopniu 
degraduje wewnętrzną strukturę warystora. W efekcie zmienia to 
jego właściwości oraz wskutek kumulowania się efektów starzenio-
wych prowadzi do skrócenia czasu życia.  

Artykuł przedstawia metodę i wyniki badań niskonapięcio-
wych ograniczników przepięć z warystorami tlenkowymi, podda-
wanych działaniu standaryzowanych impulsowych narażeń energe-
tycznych. W badaniach zastosowano układ pomiarowy umożliwia-
jący rejestrację szerokopasmowych charakterystyk niskosygna-
łowej impedancji warystorów. W oparciu o te dane analizowano 
zmiany wybranych parametrów elektrycznych, wywołane efektami 
starzeniowymi. 

 
Słowa kluczowe: ograniczniki przepięć, warystory tlenkowe, 
spektroskopia impedancyjna, diagnostyka. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Powszechnie stosowaną metodą ograniczania przepięć 

w sieciach i instalacjach elektrycznych jest instalowanie 
beziskiernikowych ograniczników przepięć, o parametrach 
technicznych dobranych do miejsca i warunków ich pracy. 
Warystory, stanowiące podstawowy element roboczy tych 
urządzeń są obecnie wytwarzane głównie na bazie poli-
krystalicznej ceramiki tlenkowej ZnO wraz z odpowiednimi 
dodatkami (tlenki np. bizmutu, magnezu, kobaltu, chromu), 
umożliwiającymi przy właściwie dobranych parametrach 
procesu produkcyjnego, optymalizację właściwości eksplo-
atacyjnych, w szczególności kształtowanie charakterystyki 
napięciowo-prądowej [1-3].  

Mechanizm przewodzenia prądu w warystorze jest 
złożony, ze względu na wpływ właściwości materiału oraz 
zjawisk nieliniowych zachodzących na granicy ziaren poli-
kryształu [4, 5]. Efektem tego jest silnie nieliniowa zależ-
ność prądu płynącego przez warystor od wartości napięcia 
przyłożonego do jego elektrod, co sprawia, że jest on 
stosowany jako element stabilizujący napięcie. Najczęściej, 
kształt statycznej charakterystyki I-U jest przybliżany 
wzorem potęgowym: 

α⋅= UkI     (1) 

 gdzie: I – prąd płynący przez warystor, U – napięcie na 
warystorze, k, α – stałe, zależne od materiałów oraz para-
metrów procesu technologicznego produkcji warystora. 

Struktura polikrystaliczna warystora charakteryzuje się 
specyficzną ziarnistością i przestrzennym nieuporządkowa-
niem (rys. 1), co jest brane pod uwagę w rozszerzonych, 
wieloelementowych modelach 2D i 3D warystorów [6, 7]. 

 

 
Rys. 1. Budowa wewnętrzna niskonapięciowego, beziskierniko-

wego ogranicznika przepięć z warystorami tlenkowymi: a) przekrój 
ogranicznika 280V/5kA, b) zdjęcie mikroskopowe struktury 

polikrystalicznej warystora, c) model struktury polikrystalicznej 
z zaznaczonymi przykładowymi ścieżkami przepływu prądu 
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Każde przepięcie pojawiające się na ograniczniku 
powoduje powstanie narażenia energetycznego, które 
w mniejszym lub większym stopniu degraduje wewnętrzną 
strukturę warystora. W efekcie zmienia to jego właściwości 
oraz wskutek kumulowania się efektów starzeniowych 
prowadzi do skrócenia czasu eksploatacji lub w sposób 
bezpośredni powoduje uszkodzenie ogranicznika. 

Dla potrzeb modelowania i analizy pracy ogranicz-
ników przepięć stosowane są różne ich modele, dostosowane 
do konkretnych potrzeb. Dla analizy wielkosygnałowej 
tworzone są modele pozwalające na odwzorowanie pełnych 
charakterystyk I-U warystorów wraz z zachodzącymi w nich 
zjawiskami dynamicznymi (Rys. 2). W najprostszym modelu 
warystor jest reprezentowany przez rezystor nieliniowy RW 
(rys. 2a). Dla odwzorowania jego właściwości przy napię-
ciach niższych od napięcia trwałej pracy (dla bardzo dużych 
wartości RW) równolegle dołącza się pojemność CW (rys. 
2b). Dodatkowo, bierze się również pod uwagę obecność 
stałej rezystancji szeregowej RG (rys. 2c). Aby uwzględnić 
zjawiska występujące w stanach dynamicznych model taki 
może być rozszerzony o kolejne gałęzie i elementy, jak np. 
w modelu Grupy Roboczej 3.4.11 IEEE (rys. 2d) [8].  
W badaniach dotyczących analizy zmian strukturalnych 
warystorów oraz w badaniach diagnostycznych stosowane są 
też napięcia o wartościach wielokrotnie niższych od napięcia 
trwałej pracy. Wówczas stosowane są modele małosygnało-
we, które mają na celu odwzorowanie procesów odpowiada-
jących za zjawiska relaksacji dielektrycznej (rys. 3). 
 

 
 

Rys. 2. Wybrane modele ograniczników z warystorami tlenko-
wymi: a) rezystor nieliniowy, b) rezystor nieliniowy z równoległą 

pojemnością, c) model 2b uzupełniony o szeregowy rezystor, 
d) model Grupy Roboczej 3.4.11 IEEE [8] 

 

 
 

Rys. 3. Małosygnałowe modele ograniczników uwzględniające 
występowanie dielektrycznych zjawisk relaksacyjnych: a) model 

z N gałęziami relaksacyjnymi R-C [9], b) model układu 2-warstwo-
wego z relaksacją Maxwella-Wagnera [10, 11] 

2.  METODA I PROGRAM BADA Ń 
 

W opisywanych badaniach 3 grupy niskonapięciowych 
ograniczników przepięć (Tabela 1) poddano działaniu 
narażeń impulsowych o znanej energii. W tym celu zastoso-
wano generator udarów prądowych 8/20µs, wytwarzający 
udary o wartości szczytowej zbliżonej do wartości znamio-
nowego prądu wyładowczego każdego z ograniczników. 
Program badań przedstawia diagram z rysunku 4. 

 
Tabela 1. Wybrane parametry badanych ograniczników 

Grupa ograniczników 
Parametr 

A B C 

Napięcie trwałej pracy 
Uc [V] 

280 440 660 

Znamionowy prąd wyładowczy 
(dla udaru 8µs /20µs) In [kA] 

5 

Napięciowy poziom ochrony 
Upn przy In [V] 

1100 1800 2500 

Maksymalny prąd impulsowy 
(dla udaru 8µs /20µs) Imax [kA]  

25 

Napięciowy poziom ochrony 
Upmax przy Imax [V] 

1500 2500 3200 

Zdolność pochłaniania energii 
(1*udar 8µs /20µs; Imax) Wmax [J]  

1800 3000 4000 

Liczba badanych ograniczników 4 + 1 referencyjny 

 

 
 

Rys. 4. Diagram harmonogramu programu badań 
 

Podczas badań laboratoryjnych, w każdej ich serii, 
stosowano metodę spektroskopii impedancyjnej, pozwala-
jącą na wykonanie poszerzonych analiz wieloparametrycz-
nych, dla obserwacji zmian właściwości dielektrycznych 
badanych warystorów [10]. W metodzie tej zakłada się, że 
badany warystor stanowi obiekt typu LTI, co znaczy, że jest 
elementem liniowym, niezmiennym w czasie (Linear Time 
Invariant). W przypadku pobudzeń niskonapięciowych jest 
to założenie w pełni uzasadnione. Celem pomiaru jest 
określenie szerokopasmowej funkcji przejścia utożsamianej 
z zależną od częstotliwości impedancją Z(ω). Przyrządem 
pomiarowym jest szerokopasmowy analizator odpowiedzi 
częstotliwościowej FRA (Frequency Response Analyser). 
Rozwiązania konstrukcyjne tego typu przyrządów są oparte 
na układzie korelatora, w którym prąd płynący przez badany 
element jest korelowany z dwoma synchronicznymi, orto-
gonalnymi sygnałami odniesienia (sinωt / cosωt), z których 
jeden odpowiada sygnałowi pobudzenia (rys. 5).  
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Rys. 5. Schemat blokowy analizatora FRA 
 
Układ taki działa jak filtr składowej podstawowej, w którym 
selektywność jest zależna od całkowitego czasu korelowania 
sygnałów, stanowiącego wielokrotność okresu częstotliwości 
podstawowej: 

N
f

f
Q =

∆
=    (1) 

 
gdzie: Q – dobroć filtru, f – częstotliwość, N – liczba 

okresów, ∆f – równoważna szerokość pasma filtru. 
Metodę cechuje duża dokładność i możliwość 

uzyskania znacznych wartości współczynnika sygnał/szum 
(SNR) jednak efektem sekwencyjnego skanowania widma 
częstotliwości są bardzo długie czasy całego pomiaru. 
Dotyczy to w szczególności zakresu bardzo niskich 
częstotliwości (f < 0,1 Hz), bowiem minimalny czas pomiaru 
Tp dla pojedynczej częstotliwości wynosi: 

f

N
T =p     (2) 

 
Wyznaczone w pomiarach charakterystyki częstotliwo-

ściowe impedancji Z(ω) są podstawą dla obliczenia innych 
wielkości zespolonych: admitancji Y(ω) i pojemności C(ω) 
oraz parametrów materiałowych: przenikalności elektrycznej 
ε(ω) oraz współczynnika strat dielektrycznych tgδ(ω). 
Stanowisko spektroskopii impedancyjnej/dielektrycznej 
Katedry Elektrotechniki i Elektroenergetyki AGH jest 
wyposażone w system pomiarowy złożony z:  

• analizatora FRA Solartron 1260A,  
• interfejsu dielektrycznego Solartron 1296A, 
• kondensatora pomiarowego i wzorcowego, 
• komputera nadzorującego, wyposażonego w kartę 

interfejsu IEEE-488 oraz programy obsługi pomiarów: 
Impednce ver. 3.5 (rys. 6) i SMaRT ver. 3.2.1. 

 

 

Rys. 6. Ekran programu do obsługi systemu spektroskopii 
impedancyjnej Solartron 1260A/1296A 

 

3. WYNIKI POMIARÓW ORAZ ICH ANALIZA 
 
Dla każdej grupy badanych ograniczników przepięć 

wyznaczono charakterystyki szerokopasmowe przenikalno-
ści elektrycznej względnej εr(ω) oraz współczynnika strat 
dielektrycznych tgδ(ω) w zakresie częstotliwości od 0,1 Hz 
do 100 kHz. Wybór dolnej częstotliwości był podyktowany 
zamiarem ograniczenie czasu trwania pomiaru, z zamysłem 
poszukiwania efektywnej i stosunkowo szybkiej metody 
diagnozowania ograniczników. Na rysunku 7 przedstawiono 
wykresy w/w charakterystyk dla jednego, wybranego 
ogranicznika z grupy B, poddawanego narażeniom udaro-
wym. Analiza charakterystyk wskazuje na ich stopniowe 
podnoszenie się w kierunku większych wartości, w zakresie 
niskich częstotliwości. Efekt ten zaobserwowano dla 
wszystkich ograniczników a jego wartość była zależna od 
grupy i egzemplarza; dla ograniczników referencyjnych, nie 
poddawanych narażeniom, efekt ten nie wystąpił.  
 

   

 
 

Rys. 7. Widma przenikalności elektrycznej względnej εr oraz 
współczynnika strat dielektrycznych tgδ warystora ogranicznika 
przepięć z grupy B przed, po 2 i po 5 cyklach narażeń udarowych  

 
Wyniki pomiarów analizowano estymując uzyskane 

charakterystyki szerokopasmowe przy zastosowaniu mode-
lowania badanych warystorów schematem zastępczym pre-
zentowanym na rysunku 8.  

 
 

Rys. 8. Schemat zastępczy warystora dla modelowania charaktery-
styk szerokopasmowych w programie  ZView (Scribner Inc.) 

 
Podczas modelowania w gałęzi równoległej do rezysto-

ra R2 umieszczano kondensator C2 albo element CPE 
(Constant Phase Element) [10, 12]. Przykład dopasowania 
charakterystyk współczynnika tgδ dla obu modeli do wyni-
ków pomiarów jednego z warystorów (Tabela 1) przedstawia 
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rysunek 9. W każdym z analizowanych przypadków uzyska-
no lepsze dopasowanie dla modelu z elementem CPE. 
 
Tabela 2. Wartości elementów schematu dla wykresów z rysunku 9. 

Model R0 R1 C1 R2 
C2 albo 
CPE-T 

CPE-P 

  „C” 144,6 Ω 4,67 GΩ 1,53 nF 19,9 MΩ 7,45 nF – 

 „CPE” 107,3 Ω 6,08 GΩ 1,64 nF 60,9 MΩ 7,69*10-9 0,9619 

 
 

 
 

Rys. 9. Wpływ zastosowanych elementów schematu zastępczego 
na dopasowanie krzywej modelowej tgδ do wyników pomiarów 

 
4. PODSUMOWANIE 

 
W artykule przedstawiono rezultaty badań warystorów 

niskonapięciowych ograniczników przepięć, wykonanych 
z zastosowaniem metody spektroskopii impedancyjnej. Jest 
to jedna z nieniszczących metod badawczych, która wraz 
innymi, tego typu, może być stosowana dla oceny diagno-
stycznej warystorów [13-15]. Bazując na wynikach 
pomiarów modelowano właściwości elektryczne struktur 
warystorowych za pomocą schematów zastępczych. 

W modelu o topologii warstwowej, uwzględniającej 
zjawiska występujące w ziarnach ZnO oraz na ich granicach, 
w jednej z warstw, w miejsce kondensatora stosowano 
element CPE (Constant Phase Element), co zmniejszało błąd 
średniokwadratowy dopasowania. Świadczy to o: lepszym 
odwzorowaniu przez ten model efektów zjawisk fizykalnych 
zachodzących w badanych warystorach oraz występowaniu 
pewnego rozkładu stałych czasowych procesów relaksacyj-
nych zachodzących w ich polikrystalicznej strukturze. 

Pomiary wykazały wpływ energetycznego oddziaływa-
nia udarów prądowych na stan struktury warystora i w efek-
cie jego parametry elektryczne. 
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IMPEDANCE SPECTROSCOPY IN INVESTIGATIONS OF LOW VOL TAGE 
SURGE ARRESTERS EXPOSED ON IMPULSE ENERGETIC STRESSES 

 
Surge arresters used for protection of electrical installations and devices are currently manufactured mainly from ZnO 

varistors. Each overvoltage causes energetic stress, which degrades the internal structure of the varistor. As a result, it 
changes its properties, and by cumulative effects of aging processes reduces the lifetime. 

The paper presents the method and results of the investigations of low voltage ZnO surge arresters stressed by 
standardized current pulses 8/20 µs repeated in 5 experimental cycles. In laboratory studies a FRA measuring system was 
used to record broadband impedance characteristics of varistors. Based on impedance spectroscopy data changes in selected 
electrical parameters of varistors due to the cumulative effects of energetic stresses were analyzed. 

 
Keywords: surge arresters, metal-oxide varistors, impedance spectroscopy, and diagnostics. 
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Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia detekcji i 
analizy zaburzeń elektromagnetycznych (E-M) wytwarzanych przez 
defekty urządzeń elektroenergetycznych charakteryzujące się 
występowaniem silnych pól elektrycznych. Dla tego typu defektów 
zlokalizowanych w powietrzu skutkiem może być m.in. 
powstawanie ulotu elektrycznego oraz wyładowań iskrowych. 
Zaburzenia przez nie emitowane są badane ze względu na wyma-
gania określane przez regulacje prawne, dotyczące dopuszczalnych 
poziomów emisji promieniowania E-M oraz dla potrzeb diagnozo-
wania stanu technicznego urządzeń, np. linii przesyłowych. 

W badaniach opisanych w artykule zastosowano szeroko-
pasmowy analizator widma oraz komputerowo sterowany system 
rejestracji wyładowań niezupełnych. Konfiguracja pomiarowa 
umożliwia wykonanie analizy fazowo-rozdzielczej selektywnie 
częstotliwościowo wykrywanych impulsów zaburzeń E-M, reje-
strowanych synchronicznie względem napięcia probierczego, 
powodującego powstawanie wyładowań. 

 
Słowa kluczowe: elektroenergetyka, wysokie napięcie, wyładowa-
nia elektryczne, wyładowania ulotowe, EMC, diagnostyka. 

 
1. WPROWADZENIE  

 
Celem badań diagnostycznych w elektroenergetyce jest 

ocena aktualnego stanu technicznego eksploatowanych 
urządzeń (diagnoza) oraz na tej podstawie przewidywanie 
i planowanie dalszych możliwości i scenariuszy ich użytko-
wania (prognoza), z zapewnieniem odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa i niezawodności pracy [1]. 

Defekty występujące w urządzeniach elektroenerge-
tycznych wysokiego napięcia mogą skutkować ujawnieniem 
się miejsc (elementów), w których natężenie pola elektrycz-
nego przekracza wartość krytyczną. Oznacza to, że możliwe 
jest wówczas lokalne pojawienie się wyładowań elektrycz-
nych, które mogą przybierać różne formy: wyładowań 
ulotowych, iskrowych, powierzchniowych, wewnętrznych 
(np. w inkluzjach gazowych, zlokalizowanych w izolacji 
stałej) i innych. Każde z wyładowań powoduje przepływ 
krótkotrwałego prądu impulsowego, którego kształt, 
ładunek, energia oraz parametry czasowe i częstotliwo-
ściowe mogą zawierać się w bardzo szerokim przedziale 
wartości [2-5]. W swoim otoczeniu stają się one źródłem 
zaburzeń przewodzonych oraz promieniowanych. W tym 
drugim przypadku, powstające zaburzenia elektromagne-
tyczne mogą być w praktyce rejestrowane w bardzo szerokim 
zakresie częstotliwości (rys. 1), od pasma fal długich (30-
300 kHz) aż do pasma UHF (0,3-3,0 GHz).  

 
 
Rys. 1. Podział widma E-M na pasma oraz zakresy ich zastosowań 
w badaniach diagnostycznych wybranych grup urządzeń elektro-

energetycznych (na podstawie [3]) 
 

Obecność zaburzeń przewodzonych i promieniowa-
nych, wywołanych wyładowaniami elektrycznymi, jest 
wykrywana i badana, przy zastosowaniu odpowiednich 
metod pomiarowych [2, 6-10], z dwóch podstawowych 
powodów: 

1) istnienia regulacji prawnych i szczegółowych wymagań 
technicznych dotyczących kompatybilności elektro-
magnetycznej (EMC) i konieczności kontroli pozio-
mów emisyjności instalacji i urządzeń elektroenerge-
tycznych, ze względu na dopuszczalne poziomy 
zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych do oto-
czenia; 

2) możliwości zastosowania wyników rejestracji zaburzeń 
elektromagnetycznych dla potrzeb związanych 
z diagnozowaniem instalacji i urządzeń elektro-
energetycznych, np. linii napowietrznych, transforma-
torów, rozdzielnic osłoniętych typu GIS (Gas Insulated 
Substations). 
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Tego rodzaju badania są prowadzone już od kilku-
dziesięciu lat, a ciągła aktualność tej tematyki jest związana 
przede wszystkim z [10-23]: 

• rozwojem układów przesyłowych najwyższych napięć, 
zarówno napięcia przemiennego AC, jak i stałego DC; 

• stałym postępem w dziedzinie konstrukcji aparatury 
pomiarowej oraz opracowaniem nowych metod analizy 
danych, bazujących na teorii sygnałów oraz współ-
czesnych technikach ich przetwarzania cyfrowego DSP 
(Digital Signal Processing); 

• wprowadzaniem metod detekcji i analizy sygnałów 
szerokopasmowych VHF/UHF do diagnostyki on-line 
układów izolacyjnych wysokonapięciowych urządzeń 
elektroenergetycznych. Dotyczy to w szczególności 
diagnostyki rozdzielnic GIS, generatorów mocy oraz 
transformatorów energetycznych.  
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia detekcji 

i pomiaru zaburzeń E-M wytwarzanych przez defekty urzą-
dzeń wysokonapięciowych skutkujące powstawaniem ulotu 
elektrycznego oraz wyładowań iskrowych, z punktu widze-
nia potrzeb diagnostycznych. W badaniach zastosowano 
szerokopasmowy analizator widma z anteną prętową oraz 
komputerową rejestrację fazowo-rozdzielczą wyładowań, 
z zastosowaniem oscyloskopu cyfrowego o dużej częstotli-
wości próbkowania.  

 
2. DETEKCJA ZABURZE Ń E-M  –  OPIS METODY,  

 APARATURY I WYNIKÓW EKSPERYMENTU 
 

Podczas badań laboratoryjnych dla detekcji antenowej 
zaburzeń promieniowanych pochodzących od wyładowań 
elektrycznych generowanych w źródłach modelowych zasto-
sowano stanowisko pomiarowe o konfiguracji przedsta-
wionej na rysunku 2. Część wysokonapięciowa stanowiska 
była zlokalizowana w polu probierczym zasilanym ze źródła 
napięcia przemiennego (kaskada transformatorowa 250 kV). 
Wyładowania ulotowe wytwarzano na elektrodzie ostrzowej 
znajdującej się w odległości ok. 0,8 m od płaszczyzny uzie-
mionej. Dla generacji wyładowań iskrowych zastosowano 
iskiernik kulowy DIS 250 (dwie kule miedziane o średnicach 
250 mm), ustalając odstęp pomiędzy kulami iskiernika na 
ok. 2 mm. Źródło wysokiego napięcia oraz elementy dołą-
czane do potencjału zerowego były połączone z uziomem 
własnym laboratorium. 
  

 
 

Rys.2. Schemat blokowy stanowiska do rejestracji zaburzeń E-M 
od wyładowań powstających w układach modelowych do generacji 

wyładowań: I – ulotowych, II – iskrowych w szczelinie gazowej 

Podczas badań wytwarzano wyładowania ulotowe bądź 
iskrowe, wykrywane za pomocą 2-metrowej anteny prętowej 
umieszczonej na wyższej kondygnacji laboratorium niż pole 
probiercze, w odległości ok. 9-10 metrów od źródła zabu-
rzeń. Sygnał z anteny był podawany na wejście analizatora 
widma, model HP8591E, zasilanego poprzez filtr przeciw-
zakłóceniowy. Urządzenie to, wyposażone w wielostopnio-
we układy przemiany częstotliwości, pozwala na wykonywa-
nie analiz sygnałów w zakresie od 9 kHz do 1,8 GHz.  

Rysunek 3 przedstawia przykładowe widmo sygnału 
w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 42 MHz, zarejestro-
wane dla układu modelowego wyładowań ulotowych, przy 
dużej intensywności tych wyładowań i przy ich braku. 
Widoczny jest wyraźny wzrost poziomu widma sygnału 
w przypadku występowania wyładowań ulotowych. Dla 
potrzeb analizy diagnostycznej sygnałów E-M należy tak 
dobrać pasmo detekcji, aby uzyskać dużą wartość 
współczynnika sygnał/szum. Dla przedstawionego przykładu 
wybrano trzy zakresy częstotliwości z częstotliwościami 
środkowymi f0 oznaczonymi jako: fA, fB i fC.  
 

 
 

Rys. 3. Przykładowe widmo sygnału, dla układu modelowego 
wyładowań ulotowych, w obecności wyładowań i przy ich braku 

 
Zastosowany analizator widma jest wyposażony w do-

datkowe wyjście częstotliwości pośredniej IF (Intermediate 
Frequency). Dzięki temu, przy ustawieniu analizatora w tryb 
pracy Zero Span (bez skanowania widma) można dokonać 
analizy zmienności poziomu sygnału dla jednego, wąskiego 
pasma częstotliwości, rejestrując go za pomocą oscyloskopu 
cyfrowego DSO (Digital Storage Oscilloscope), w opisa-
nych badaniach stosowano oscyloskop Tektronix TDS784D. 
W badaniach wyładowań elektrycznych, powstających pod 
wpływem napięcia przemiennego cenną informacją jest 
znajomość fazy napięcia, przy której one się pojawiają. 
Analiza wyładowań z jej uwzględnieniem (rys. 4) jest 
określana mianem analizy fazowo-rozdzielczej [2].  

 

Rys. 4. Synchronizacja rejestracji sygnału z wyjścia IF analizatora 

Przebiegi czasowe wybranych sygnałów pasmowych 
dla ulotu elektrycznego, rejestrowane przy synchronizacji 
układu wyzwalania oscyloskopu cyfrowego napięciem 
przemiennym 50 Hz, uzyskanym z dzielnika wysokiego 
napięcia Phenix KVM 200, przedstawia rysunek 5. 
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Rys. 5. Przykładowe przebiegi czasowe sygnału z wyjścia pośred-
niej częstotliwości IF analizatora widma HP8591E, synchronizo-
wane z napięciem przemiennym 50 Hz zasilającym układ modelo-

wy służący generacji wyładowań ulotowych 
 
Tak, jak dla wyładowań ulotowych wykonano również 

rejestrację widm sygnału oraz przebiegów czasowych syg-
nału pośredniej częstotliwości IF dla wyładowań generowa-
nych przez źródło wyładowań iskrowych (rys. 6 i 7).  

Przy analizie w pełnym zakresie częstotliwościowym 
analizatora pojawia się problem związany z przypadkowo-
ścią występowania pojedynczych impulsów wyładowań 
w trakcie sekwencyjnego skanowania widma. Sprawia to, że 
linie widma związane z sygnałami wyładowań są nałożone 
na widmo lokalnego tła elektromagnetycznego (rys. 6). 
Ponieważ impulsy wyładowań są krótkotrwałe i występują 
stochastycznie, dla określenia ich właściwości widmowych 
należy więc w tej metodzie wykonać odpowiednio dużą 
liczbę rejestracji, aby określić widmo skumulowane. Dzięki 
większej energii wyładowań iskrowych, w stosunku do 
wyładowań ulotowych, możliwe jest ich wykrywanie w dużo 
szerszym zakresie częstotliwości. Potwierdzają to przebiegi 
czasowe sygnałów pośredniej częstotliwości IF, rejestro-
wane synchronicznie względem napięcia probierczego, 
przedstawione na rysunku 7.  
 

 
 

Rys. 6. Przykładowe szerokopasmowe widmo sygnału dla układu 
modelowego wyładowań iskrowych, w obecności wyładowań 

 
 

Rys. 7. Przykładowe przebiegi czasowe sygnału z wyjścia pośred-
niej częstotliwości IF analizatora widma, synchronizowane z napię-
ciem przemiennym 50 Hz, zasilającym układ modelowy generacji 

wyładowań iskrowych 
 
3. WNIOSKI KO ŃCOWE 

 
Impulsowe sygnały elektromagnetyczne wytwarzane 

przez różne formy wyładowań elektrycznych stanowią 
potencjalne źródło zaburzeń, pogarszających warunki pracy 
znajdujących się w pobliżu urządzeń elektronicznych. 
Ponieważ zaburzenia o takim charakterze powodują zmianę 
amplitudy sygnału w obwodach antenowych, w związku 
z tym są one szczególnie uciążliwe dla urządzeń odbior-
czych pracujących z modulacją amplitudową AM. 

Ważną aplikacją detekcji zaburzeń E-M jest możliwość 
ich zastosowania w diagnostyce urządzeń elektroenerge-
tycznych. Konfiguracja pomiarowa opisana w artykule 
umożliwia wykonanie analizy fazowo-rozdzielczej selektyw-
nie (pod względem częstotliwościowym) wykrywanych 
impulsów zaburzeń E-M. Są one rejestrowane synchronicz-
nie względem napięcia probierczego, wywołującego 
powstawanie wyładowań elektrycznych. Wykonane pomiary 
wskazują na znacznie szerzy zakres częstotliwości detekcji 
wyładowań iskrowych, przede wszystkim z powodu 
większej ich energii, w stosunku do wyładowań ulotowych.  

Podczas badań diagnostycznych przy zastosowaniu 
metod antenowych w zakresach VHF/UHF należy mieć na 
uwadze właściwości widmowe poszczególnych form wyła-
dowań. Przykładowo, dla wyładowań ulotowych analiza 
przebiegów czasowych (rys. 5) wskazuje, że dobór częstotli-
wości pomiarowej wpływa na możliwości detekcji 
i wykrycie wyładowań o dodatniej i ujemnej biegunowości. 

Dalsze prace prowadzone w tym zakresie obejmują 
opracowanie strojonych, pasmowo-selektywnych układów 
pomiarowych z antenami kierunkowymi, umożliwiającymi 
lokalizację przestrzenną źródeł wyładowań.  
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APPLICATION OF A SPECTRUM ANALYZER IN DIAGNOSTIC TE STING 
OF HIGH VOLTAGE INSULATION SYSTEMS BASED ON THE DET ECTION 

OF ELECTROMAGNETIC DISTURBANCES 
 

The paper presents selected issues of detection and analysis of electromagnetic (E-M) disturbances produced by defects 
in electric power devices, characterized by the presence of strong electric fields. This type of defects localized in the air can 
result in the formation of the corona or spark discharges. Disturbances that they emit are investigated due to the requirements 
specified by the legal regulations on maximum levels of E-M radiation emission and for diagnosing the state of the electric 
power equipment, for example transmission lines.  

In the study described in this paper wideband spectrum analyzer and computer controlled partial discharges registration 
system, based on digital storage oscilloscope, have been used. Measurement configuration allows to perform the phase-
resolved analysis of pulses detected in selected band of E-M spectrum, recorded synchronously with the testing AC voltage, 
causing the discharges. 

 
Keywords: electrical power, high voltage, electric discharge, corona discharge, EMC, diagnostics. 
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INFORMACJA O XXVI CYKLU SEMINARYJNYM 

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2016 
 

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza do udziału w kolejnym 
XXVI cyklu seminaryjnym 

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE ’2016 

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i sposobów wykorzystania komputerów w nauce, technice i dydaktyce. 
Seminarium różni się od typowych konferencji, ponieważ przy jednym spotkaniu wygłaszane są dwa lub trzy referaty. 
Dzięki temu słuchacze przychodzący na dany odczyt są zainteresowani tematyką prezentowaną w referatach, a czasu na 
spokojną dyskusję jest znacznie więcej. 

Komitet naukowy 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – przewodniczący 
dr inż. Lech Hasse, dr hab. inż. Bogdan Kosmowski, prof. PG, dr inż. Ludwik Referowski,  

dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. PG, 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 2016 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 nr 27. 

Dokładny harmonogram odczytów będzie ogłoszony w marcu 2016 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 2016 roku. 

Konkurs na najlepszy referat w ramach cyklu seminaryjnego 
”Zastosowanie Komputerów Nauce i Technice’2016” 

W oparciu o opinię Komitetu Naukowego Seminarium autorom dwóch najlepszych, opublikowanych referatów zostanie 
przyznany dyplom i nagroda pieniężna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2017 roku. 

Zgłoszenie udziału w seminarium 

Streszczenie referatu o objętości pół strony formatu A4 napisane czcionką Times New Roman 10 pkt z pojedynczym 
odstępem między wierszami (około 450 słów) przy zachowaniu 2,5 centymetrowego górnego, dolnego, lewego i prawego 
marginesu winno być przesłane e-mailem do organizatorów do dnia 14 lutego 2016 na następujące dwa adresy: 

lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@pg.gda.pl 

Streszczenie powinno zwierać: 

TYTUŁ REFERATU,  

Imię i NAZWISKO autora (autorów) 

Miejsce pracy, e-mail, Propozycję terminu wygłoszenia referatu. 

Treść streszczenia ……………………………. 

Koszty udziału w seminarium 

Ewentualne koszty przejazdów do Gdańska, noclegu i wyżywienia uczestnicy seminariów pokrywają we własnym 
zakresie. 
Autorzy referatów pokrywają koszty związane z wydaniem materiałów seminaryjnych, które wynoszą za każdy referat: 

dla członków PTETiS    - 150 PLN (opłata ulgowa)  
dla pozostałych osób      - 250 PLN   
W przypadku, gdy objętość referatu przekracza 4 strony, autorzy referatu pokrywają także koszty wydania dodatkowych 

stron w wysokości 100 PLN za każdą dodatkową stronę nieparzystą. Istnieje również możliwość zamieszczenie kolorowych 
rysunków w tekście po wniesieniu dodatkowej  opłaty 120 PLN za stronę z rysunkami. 
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Opłaty za udział w seminarium należy wpłacać na konto: 

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział Gdańsk 

Konto Nr 71 1020 1811 0000 0502 0078 5816 
 

 

Terminarz 
do 14.02.2016- nadsyłanie kart zgłoszeniowych oraz streszczeń referatów  
do 20.03.2016- informacje o akceptacji, wraz programem seminarium oraz wzorcem tekstu 
do 30.09.2016 - nadsyłanie pełnego wydruku tekstu referatu pocztą oraz pliku (doc lub zip) za pośrednictwem e-mail  

Informacja w Internecie 

Informacje o działalności Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej można 
znaleźć na stronie internetowej: 

http://eia.pg.gda.pl/ptetis 

Informacje o seminarium są dostępne również za pośrednictwem telefonu komórkowego: 

501-678-006 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

lmreferowski@wp.pl  lub  ptetis@pg.gda.pl 
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INFORMATION FOR THE 25 th SEMINAR  

APPLICATION OF COMPUTERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY’ 2015 
 

The Gdańsk Section of Polish Society Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS) invites you to 
participate in the 26th Seminar 

APPLICATION OF COMPUTERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 2016 

The aim of this Seminar is to bring together researchers, engineers and users in order to exchange experiences in using 
computers in the fields of Science and Technology.  

In this particular Seminar at every working meeting, only two or three papers will be presented, this will provide 
greater time for discussion at the end of the presentations. 

Scientific Committee  

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – president 
dr inż. Lech Hasse,. dr hab. inż. Bogdan Kosmowski, prof, PG, dr inż. Ludwik Referowski,  

dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. PG, 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 2016 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 nr 27, the 
detailed of which will be announced in March 2016 . 

 

Conference Proceedings 

The submitted and evaluated papers, each by two independent reviewers, will be published in the following number of 
periodical journal „The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdańsk University of 
Technology”, ISSN 2353-1290.  

Award for the Best Paper presented in the cycle of Seminars  
”Application of Computers in Science and Technology 2016” 

Based on the judgement of the advisors and members of the Scientific Committee, the author(s) of the ‘Best Paper 
presented in Seminar 2016’ will be awarded a ‘Certificate of Competition’ and given a financial award for their efforts. 

The results of competition will be announced by jury panel at the beginning of 2017. 

Additional Information on the format of the submitt ed 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 zip and PDF file. 
  

lmreferowski@wp.pl  oraz  ptetis@pg.gda.pl  
 

 Closing date of submittal: 14th February 2016  

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: 

PKOBP S.A. O/2 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59, PL 80-557 Gdansk, Poland, Swift: BPKOPLPW 
Bank Account: PL 71 1020 1811 0000 0502 0078 5816 

Please ensure that the name of the participant(s) is included. 

Important dates 
February 14th, 2016     - participant(s) application with summary of paper  
March 20th, 2016         - notification of acceptance with programme of seminar and template of paper for publication  
September 30th, 2016  - submission of full papers (2 printed copies of paper and electronic copy as doc. or zip and PDF 

file   

Information on the website 

Further information on the Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering can be found on the 
website: 

http://eia.pg.gda.pl/ptetis  

 

Further information regarding the Seminar is also available via the mobile number:   

+48 501-678-006 

or by e-mail: 

lmreferowski@wp.pl   and   ptetis@pg.gda.pl 

 

 

 

 


