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POMIARY WARTOŚCI OPÓŹNIEŃ W TORZE AUDIO URZĄDZEŃ
Z SYSTEMEM ANDROID
Maciej BLASZKE1, Dawid WEBER2 , Szymon ZAPOROWSKI3
1.
2.
3.
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Streszczenie: Poniższy artykuł opisuje metody pomiarów wartości
opóźnienia w torze fonicznym urządzeń pracujących na różnych
wersjach systemu Android. W pierwszej części artykułu podano
krótką charakterystykę środowiska Android w kontekście opóźnień
w torze fonicznym. Następnie przedstawiono sposób pomiaru
opóźnienia w torze fonicznym za pomocą aplikacji SuperPowered
Latency oraz Dr. Rick O’Rang Loopback. W końcowej części pracy
podano wyniki przeprowadzonych pomiarów i ich porównane z
wynikami dostępnymi na stronach producenta systemu Android.
Zawarto również wnioski dotyczące możliwości implementacji
aplikacji wykorzystujących tor foniczny i problemy powodowane
przez opóźnienia sygnału.
Słowa kluczowe: urządzenia mobilne, system Android, tor
foniczny, aplikacje multimedialne, przetwarzanie dźwięku.

1. WSTĘP
Jakość większości aplikacji audio przeznaczonych na
urządzenia mobilne zależy w dużym stopniu od wartości
opóźnienia w torze fonicznym, między innymi w tej grupie
aplikacji można znaleźć gry na urządzenia mobilne, stacje
robocze dla producentów muzyki DAW (ang. Digital Audio
Workstation), syntezatory i aplikacje wykorzystujące
przetwarzanie dźwięku w czasie rzeczywistym. Głównym
problemem dla twórców aplikacji na urządzenia z systemem
Android jest opóźnienie w torze fonicznym, które skutkuje
brakiem
spełnienia
wymagań
stawianym
przez
użytkowników takich aplikacji. W praktyce jedynie
opóźnienia sygnału fonicznego poniżej 10 ms są
akceptowalne zarówno przez muzyków, słuchaczy, jak i
konsumentów takich aplikacji. Większość aplikacji audio
działających na platformie Android posiada opóźnienie
rzędu powyżej 100 ms na wyjściu toru fonicznego. Jeżeli
aplikacja obsługuje zarówno wejście, jak i wyjście, to
opóźnienia są sumowane i ich wartość może być nawet
większa niż 200 ms [1].
Poniżej podano przykłady aplikacji, które tracą swoją
funkcjonalność, jeśli w torze fonicznym występują
opóźnienia większe niż 10 ms:
• Aplikacje wirtualnych instrumentów - muzycy
korzystający z takich aplikacji nie potrafią utrzymać
odpowiedniego tempa utworu;

• DJ (dobór muzyki, odtwarzanie i miks muzyki)
korzystający z aplikacji instrumentalnych nie potrafi
utrzymać odpowiedniej rytmiki w utworze;
• Aplikacje korzystające z protokołu VOIP, takie jak np.
Skype - latencja w torze fonicznym będzie wyższa niż
opóźnienie w przesyłaniu pakietów w sieci, co powoduje
wydłużoną formę komunikacji z powodu jeszcze
wyższych i kumulowanych opóźnień przesyłania danych
w sieci;
• Aplikacje bazujące na wirtualnej rzeczywistości mogą
powodować desynchronizację pomiędzy obrazem wideo a
ścieżką dźwiękową.
W niniejszym artykule przedstawiono pomiary wartości
opóźnień w torze fonicznym kolejnych wersji systemu
Android począwszy od wersji 5.0, aż do wersji 8.0). W
pierwszej kolejności podano krótką charakterystykę toru
fonicznego rządzeń pracujących w systemie Android.
Następnie opisano metody i aplikacje wykorzystywane w
pomiarach latencji toru fonicznego. W rozdziale 4 zawarto
wyniki pomiarów dziesięciu urządzeń z różnymi wersjami
systemu Android i porównano je z wynikami dostępnymi na
stronie producenta systemu Android. W Podsumowaniu
wskazano możliwe przyczyny rozbieżności uzyskanych
wyników, a także możliwy kierunek kontynuacji badań
poprzez stworzenie własnej aplikacji do pomiarów
opóźnienia w torze fonicznym urządzeń pracujących w
systemie Android.
2.

CHARAKTERYSTYKA TORU
W SYSTEMIE ANDROID

FONICZNEGO

2.1. Android 5.0
Pierwszym elementem w torze fonicznym w
urządzeniu z systemem Android w wersji 5.0 jest wejście
analogowe. Jest to układ złożony z przedwzmacniacza
mikrofonu wbudowanego w urządzenie. Kolejny blok toru
jest przetwornikiem ADC (ang. Analog-to-Digital
Converter). Przetwornik ADC zawiera układ próbkujący w
dziedzinie czasu i kwantujący w dziedzinie czasu, który
pozwala na konwersję sygnału analogowego na postać
cyfrową, następnie cyfrowy sygnał foniczny transportowany
jest przez bufory. Transfer informacji z czipu audio
urządzenia do sterownika odbywa się poprzez szynę danych
w Androidzie 5.0 (Lollipop). Przekształcony do postaci

cyfrowej sygnał jest przekazywany do sterownika ALSA
(ang. Advanced Linux Sound Architecture).
Architektura platformy Android jest strukturą
warstwową. Elementem łączącym sterownik ALSA z
serwerem mediów jest warstwa HAL (ang. Hardware
Abstraction Layer). Serwer mediów systemu Android
dostarcza buforowi HAL dane oraz tworzy ścieżki wejścia i
wyjścia o zadanych parametrach takich jak: częstotliwość
próbkowania czy rozmiar bufora przechowującego dźwięk.
AudioFlinger, który tworzy wątek RecordThread, należy do
warstwy natywnej środowiska Android i służy do
komunikacji pomiędzy aplikacją i sterownikiem audio.
Pozwala na zmianę rozmiaru bufora. Łącznik (ang. Binder)
służy z kolei do transferu danych z bufora pomiędzy
aplikacją użytkownika a AudioFlingerem. W torze istnieje
też aplikacja, gdzie dane są przetwarzane, następnie
docierają do elementu zwanego AudioTrack i są przesyłane
na wyjście aplikacji, skąd trafiają ponownie do wszystkich
elementów toru wyjściowego w odwrotnej kolejności [2].
2.2. Android 6.0
Wersja Android, nazwana Marshmallow, oznaczona
numerem 6.0, używa mniejszych buforów, co powoduje, że
sygnał foniczny jest analizowany w mniejszych pakietach.
Powoduje to zmniejszenie latencji.
Kolejna dokonana zmiana w stosunku do wcześniejszej
wersji systemu dotyczy poprawnej implementacji bufora
HAL dla większości urządzeń sprzedawanych pod marką
Nexus. Jednak największą zmianą w porównaniu do
poprzedniej wersji platformy Android jest dodana obsługa
komunikatów MIDI oraz znacznik Professional Audio Flag.
Znacznik (flaga) może być używany na urządzeniach
powyżej wersji 6.0, zapewnia latencję poniżej 20 milisekund
w całym torze fonicznym, jak również kompatybilność
urządzeń z USB oraz MIDI. Na rys. 1 przedstawiono
wartości opóźnień w torze fonicznym dla środowiska
Android w wersji 6.0.

Rys. 1. Tor foniczny w systemie Android 6.0 dla tabletu Google
Nexus 9 [2]

Pomimo znaczącego zmniejszenia latencji w torze
fonicznym tej wersji systemu Android, pozostaje problem
zapewnienia niższego opóźnienia dla aplikacji mobilnych
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obsługiwanych przez system Android [3]. Jest to możliwe
poprzez implementację kodu w C++, który jest językiem
natywnym środowiska Android. Aby opracować aplikację na
urządzenia mobilne z systemem Android, należy stworzyć
platformę łączącą za pomocą Java Native Interface [4], dla
lepszej komunikacji pomiędzy częścią aplikacji napisanej w
języku Java a częścią pisaną w języku programowania C++.
Dodatkowo należy pamiętać o kilku zasadach [5]:
• Należy opracować jak najbardziej optymalny kod, który
dopasuje się do dowolnego rozmiaru bufora oraz
częstotliwości próbkowania;
• Nie należy stosować gotowych rozwiązań oferowanych
przez Google do przygotowania aplikacji związanych z
przetwarzaniem dźwięku na platformie Android;
• Należy wziąć pod uwagę różne typy sygnałów w ścieżce
audio systemu Android i pamiętać o różnej wartości
opóźnienia dla każdego z nich;
• Nie należy wykorzystywać modułu Bluetooth w aplikacji,
pozwoli to uniknąć opóźnień w torze fonicznym rzędu
powyżej 100 ms.
Google niestety nie dostarcza informacji na temat
struktury toru audio w wersjach Androida oznaczonych
numerem 4.0, 7.0 oraz 8.0.
3. POMIARY
3.1. Metody pomiarowe
Jedną z najprostszych metod pomiarowych jest test
odpowiedzi toru fonicznego, zwany efektem Larsena. Efekt
ten odnosi się do akustycznego sprzężenia zwrotnego.
Pozwala to na pomiar wartości opóźnień na wejściu i na
wyjściu toru. Jednakże wykorzystywane w niniejszych
badaniach dwie aplikacje do pomiaru opóźnień toru
fonicznego urządzeń mobilnych, tj. SuperPowered Latency i
Dr. Rick O’Rang Loopback nie uwzględniają odpowiedzi
toru w procesie pomiarowym. Wartość opóźnienia można
pomierzyć, jeśli istnieje pętla pomiędzy wejściem i
wyjściem. Sygnał otrzymany przez wejście z wyjścia toru
jest wzmacniany i ponownie przetwarzany w pętli. W
większości takich przypadków przybiera formę głośnego
pisku bądź świergotu. Dzieje się tak ze względu na
powstanie pętli sprzężenia zwrotnego składającego się
kolejno z wzmacniacza, głośnika, pomieszczenia oraz
mikrofonu. [6].
Istnieje możliwość pomiaru jedynie wartości opóźnień
wejścia i wyjścia w torze fonicznym, korzystając z
testu/efektu Larsena. Można zmierzyć wartość opóźnień w
torze i podzielić tę wielkość przez dwa, otrzymując wartość
opóźnień toru fonicznego w jednym kierunku. Typowo
pomiar ten jest wykonywany poprzez podanie sygnału
impulsowego w pętli wejścia-wyjścia, pozwalając na
stworzenie pętli zwrotnej. Wynikiem pomiaru jest wartość
opóźnienia całego toru fonicznego.
Pomiary mogą być wykonane na dwa sposoby, a
mianowicie poprzez specjalny łącznik, który sparuje wejście
i wyjście audio urządzenia. Jeżeli nie jest przewidywane
użycie takiego urządzenia, to sygnał odtwarzany jest przez
wyjście urządzenia (czyli głośnik) i następnie dociera do
wejścia urządzenia, mikrofonu. W tym przypadku wartość
opóźnienia może być większa niż przy pomiarach za pomocą
urządzenia łączącego wejście i wyjście. Związane jest to z
propagacją dźwięku oraz umiejscowieniem głośnika w
telefonie.
Ważnym aspektem takich pomiarów jest to, że
urządzenie łączące musi mieć zapewnioną odpowiednią
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impedancję, aby widziane było jako zestaw słuchawkowy
dla urządzeń mobilnych. W innym przypadku urządzenie
mobilne używa mikrofonu wbudowanego i zewnętrznych
układów elektronicznych. Impedancja dla zestawów
słuchawkowych zawierających mikrofon w urządzeniach
mobilnych powinna wynosić co najmniej 5kOhm [6].
3.2. Wykorzystane aplikacje
Jak wspomniano wcześniej, w badaniach wykorzystano
dwie aplikacje. Pierwszą aplikacją, jaka została użyta do
pomiarów wartości opóźnień w torze audio, była
SuperPowered Latency [7]. Jak zauważają autorzy tej
aplikacji, pozwala ona na pomiar najniższej możliwej
wartości na danym urządzeniu. Korzysta ona z efektu
Larsena do pomiaru latencji w torze fonicznym. Nie jest
wymagane użycie urządzenia łączącego, jednakże jego
użycie jest możliwe. Aplikacja SuperPowered Latency jest
wieloplatformowa, w związku z tym może być również
zainstalowana na urządzeniach mobilnych pracujących na
systemie IOS. Dodatkowo istnieje możliwość współdzielenia
danych poprzez Internet. Aplikacja działa z każdą wersją
systemu Android powyżej wersji 3.0.
Wykorzystując dane dostarczone przez firmę,
przeprowadzono dodatkowe testy na urządzeniach
widniejących w bazie, aby porównać wyniki twórców
SuperPowered Latency oraz z wynikami opracowanymi na
potrzeby tego artykułu.
Drugą aplikacją użytą był Dr. Rick O’Rang Loopback.
Jest to darmowa aplikacja mierząca wartości opóźnień,
dostępna w oficjalnym sklepie Google Play. Podobnie, jak
aplikacja SuperPowered Latency nie potrzebuje do pomiaru
wartości opóźnień urządzenia łączącego, aczkolwiek autor
aplikacji sugeruje użycie specjalnego czteropierścieniowego
wejścia audio typu jack wraz z układem rezystorów oraz
kondensatorów, aby móc zasymulować impedancję zestawu
słuchawkowego dla urządzeń mobilnych. Aplikacja ta
również korzysta z efektu Larsena do zmierzenia wartości
opóźnień.
Użytkownik
ma
możliwość
określenia
częstotliwości próbkowania oraz wybrać wielkość buforów.
W trakcie badań zastosowano domyślne parametry aplikacji
[8].
W pomiarach wykorzystano różne urządzenia.
Połączono wejścia oraz wyjścia urządzeń przez interfejs IRig oraz kabel jack-jack audio. Następnie pomierzono
wartość opóźnień. Wyniki pomiarów podane są w kolejnym
rozdziale.
4. WYNIKI
W Tabeli 1, na podstawie pomiarów dziesięciu urządzeń
z różnymi wersjami systemu Android, zaprezentowano
wartości opóźnień dla każdego z urządzeń.
Do pomiarów wykorzystano pięć różnych wersji Android:
• KitKat (4.4.4);
• Lolipop (5.1, 5.1.1);
• Marshmallow (6.0.0, 6.0.1);
• Nugat (7.0, 7.0.1);
• Oreo (8.0.0).

Tabela 1. Wyniki pomiarów opóźnień w torze Audio dla różnych
urządzeń i innych wersji systemu Android

Android
version

Dr.
SuperRick
Powered
O'Rang
Latency App
test [ms]
[ms]

SuperPowered
Latency wyniki z
bazy
danych
[ms]

Xiaomi Mi
A1

7.0.1

45.65

43

36

Xiaomi
Redmi
Note 3 Pro
Prime

6.0.1

46.19

41

41

Meizu m2
Note

5.1

278.76

346

-

OnePlus
5T

8.0.0

15.58

83

69

Xiaomi
Mi5

7.0

32.76

36

27

Xiaomi
Mi5S

7.0

8.06

24

32

Chuwi Hi8
Pro

4.4.4

9.67

320

301

Huawei P8
Lite

6.0.0

8.06

275

245

Samsung
Galaxy
Tab 2

5.1.1

427.54

307

251

Samsung
Galaxy J3

5.1.1

261.57

306

306

W zależności od użytych do testów urządzeń oraz
aplikacji, wyniki mogą znacząco różnić się od siebie. W
pomiarze tabletu marki Chuwi aplikacją SuperPowered
Latency wartość opóźnienia wyniosła 320 ms, podczas gdy
aplikacja Dr. Rick O’Rig wskazała wartość 9,67 ms.
Podobne wyniki zaobserwowano dla smartfonu Huawei P8
Lite, gdzie pierwsza aplikacja wskazała wartość opóźnienia
275 ms, a aplikacja Dr. Rock O’Rig wskazała 8,06 ms.
Najniższą wartość opóźnienia w torze fonicznym uzyskał
smartphone Xiaomi Mi5S z zainstalowanym systemem
Android 7.0 (Tabela 1.).
Podczas porównania pomiędzy różnymi systemami
Android nie może być jasno określone, co wpływa na
zwiększenie wydajności toru fonicznego pod względem
zmniejszenia wartości opóźnienia. Największą wartością
opóźnień cechuje się system w wersji 6.0 Lolipop, występują
w nim co najmniej dziesięciokrotnie większe opóźnienia w
stosunku do wcześniejszych, jak i późniejszych wersji.
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5. PODSUMOWANIE

2.

Wyniki pomiarów pokazują znaczące różnice w
wartości opóźnień w różnych urządzeniach bazujących na
platformie Android. Powoduje to brak możliwości
stworzenia uniwersalnych aplikacji, przetwarzających
sygnały foniczne w czasie rzeczywistym, gdyż wymagają
one wartości opóźnienia maksymalnie rzędu 10 ms.
Testowane aplikacje do pomiarów wartości opóźnień
posługują się różnymi metodami przetwarzania sygnału
audio. Kolejnym problemem takich pomiarów jest
dokładność pomiarów poprzez wybrane aplikacje.
Zaobserwowana rozbieżność w wynikach może być
skutkiem problemów z wymuszeniem przez aplikację
zadanej wartości bufora audio. W skrajnych przypadkach
może to prowadzić do ustawienia minimalnych wartości
bufora, a co za tym idzie znacznego zmniejszenia opóźnień.
W przypadku normalnego użytkowania toru fonicznego w
systemie Android będzie to prowadziło do trzasków oraz
niezadowalającej
jakości
przetwarzanego
sygnału.
Rozwiązaniem tego może być stworzenie aplikacji, która
wykorzysta znaczniki czasu zapisane równolegle w sygnale
fonicznym przetwarzanym w torze, od wejścia po wyjście
urządzenia. Takie rozwiązanie pozwoliłoby nie tylko
pomierzyć wartość opóźnienia, ale także jego zmienność.
Wraz z rozwojem nowych wersji systemu Android
należy brać pod uwagę opóźnienie w standardzie MIDI oraz
porównać je z przetwarzanym przez port USB sygnałem
dźwiękowym. Badania takie zostały przeprowadzone,
aczkolwiek nie dotyczą tego tematu [9],[10].
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MEASUREMENT OF LATENCY IN THE ANDROID AUDIO PATH
This paper provides a description of experimental investigations concerning comparison between the audio path
characteristics of various Android versions. First, information about the changes in each system version in the context of
latency caused by them is presented. Then, a measurement procedure employing available applications to measure latency is
described comparing to results contained in the Internet. Finally, a comparison between tested systems and results of tests are
presented along with conclusions on possible audio processing implementations on the Android platform.
Keywords: android, latency, measurement, audio engineering.
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MAGAZYN ENERGII W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA PRACĄ
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Streszczenie: W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję
oraz przykładowe rozwiązanie sterowanego magazynu energii
z możliwością włączenia w nadrzędny system zarządzania.
Przedstawiono układ sterowania oraz część energetyczną,
przebadano pracę układu oraz przedstawiono wyniki badań
symulacyjnych w konfiguracji autonomicznej oraz włączonego
do systemu elektroenergetycznego. Przedstawiono wpływ działania
magazynu na wybrane parametry w odległym miejscu w sieci.

a

Problematyka jakości energii pozostaje nadal aktualna
– w czasach uzależnienia człowieka od energii elektrycznej
wykorzystywane
urządzenia
elektryczne
wymagają
odpowiedniej jakości energii często jednocześnie wpływając
negatywnie na jej cechy. Z punktu widzenia operatora sieci
elektroenergetycznej ważnym czynnikiem jest zapewnienie
właściwego (mieszczącego się w określonych granicach)
rozkładu napięć w określonych punktach odbiorczych oraz
minimalizacja strat przesyłowych. Czynnikami mającymi
negatywny wpływ na rozkład napięć (oraz straty przesyłu
i przetwarzania) są (w dużym uproszczeniu) m. in. brak
kompensacji mocy biernych, niesymetrie obciążenia oraz
przeciążenia mocą czynną.
Aby wpłynąć na poprawę jakości energii elektrycznej
zaproponowano rozwiązanie magazynu energii pracującego
bezpośrednio na sieć niskiego napięcia (4-przewodową)
z funkcjami niezależnego sterowania wartościami mocy
czynnej oraz biernej. Zadawane moce czynne i bierne
(fazowe) mogą być lokalnie lub zdalnie.
2. UKŁAD MAGAZYNU ENERGII

c Układ
dopasowujący
(DC/AC)

d

L1L2L3N

Rys. 1. Schemat blokowy układu magazynu wraz z układami
kondycjonującymi
Gdzie: a – elektrochemiczny zasobnik energii,
b – układ dopasowania poziomu napięć (mostek DAB),
c – układ falownika 4-gałęziowego wraz z filtrem LCL,
d – 4-przewodowa sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Słowa kluczowe: magazyn energii, moc bierna, zarządzanie
systemem elektroenergetycznym, mostek DAB.

1. WSTĘP

b Układ
dopasowujący
(DC/DC)

Zasobnik
Energii
(DC)

Dzięki zastosowaniu układu DAB (rys. 2.), prócz
dwukierunkowego przepływu energii, możliwe jest
uzyskanie dużej wartości przekładni napięciowej,
co pozwala na dopasowanie poziomów np. baterii
akumulatorów o napięciu znamionowym rzędu 50 V do
pośredniczącego obwodu falownika o napięciu rzędu 800 V.
b

L3L2L1N

c
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T2
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T5

T6

T7

T8

C2
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Tp4

Ts2

Ts4

d

LCL

Rys. 2. Schemat ideowy części silnoprądowej magazynu
gdzie: a – elektrochemiczny zasobnik energii, b - układ
dwukierunkowego sprzęgu DC-DC (DAB), c – 4-gałęziowy
falownik napięcia, d – filtr oraz dławiki.

Realizację układu sterowania kondycjonera DAB
(rys. 3.) oparto o zmienne przesunięcie fazowe
φ (phase-shifting [1]) między sygnałami sterującymi dwa
mostki tranzystorowe.
UDC(set)

PI

φ
DAB

UDC

-

Część energetyczna układu (przedstawionego na
rysunku 1.) składa się z 4-przewodowego falownika,
z napięciowym obwodem pośredniczącym (opisane w [5]),
wykorzystującego tranzystory IGBT, układu filtrującowygładzającego LCL pozwalającemu na pracę sterowanego
źródła napięcia jako źródła prądu, układu kondycjonującego
z podwójnym falownikowym mostkiem H (DAB – Dual
Active Bridge – szeroko opisany w [1], [2]) oraz
transformatora zapewniającego dopasowanie poziomów
napięć i izolację galwaniczną. Na końcu łańcucha
energetycznego znajduje się akumulator elektrochemiczny
umożliwiający magazynowanie oraz oddawanie energii.

Rys. 3. Układ sterowania przekształtnikiem DC-DC, gdzie:
UDC(set) – wartość zadana napięcia w obwodzie pośredniczącym
DC, UDC – wartość mierzona napięcia DC w obw. Pośredniczącym.

W układzie sterowania najważniejszym elementem
łańcucha jest blok synchronizacji z siecią zasilającą – został
on opracowany w oparciu o klasyczny układ pętli
synchronizacji fazy (SRF-PLL – Space Reference Frame
Phase Locked Loop) dobrze przebadany i szeroko
opisywany w literaturze [3].

Sterowanie układu falownika sieciowego oparto
o system wskazów wirujących ze wskazem napięcia
zasilającego. Kąt obrotu układu współrzędnych (Θ) jest
określany przez układ synchronizacji SRF-PLL (rys. 4.).
u1
u2
u3
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uq
d,q

∫

+
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Θ

U3F
U2F
U
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Rys. 4. Struktura bloku synchronizacji fazy SRF-PLL

Wartości zadane

Pomiary

Wartościami zadanymi (nadrzędnymi) są wartości
mocy czynnych oraz biernych dla każdej fazy (odpowiednio:
P1z, P2z, P3z oraz Q1z, Q2z i Q3z). Na podstawie wartości
zadanych mocy oraz zmierzonych wartości skutecznych
napięć (U1, U2, U3) obliczane są wartości zadanych natężeń
prądów fazowych (odpowiednio składowej czynnej I1dz, I2dz,
I3dz oraz biernej I1qz, I2qz, I3qz).
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x/y

Q1z
Q2z
Q3z

x/y

LPF

i1d
i1q

-

i1dz

i1d

x2

i1qz +

+
PI

I2

U1
U2

I2d

Rys. 7. Wykres wskazowy napięć i prądów przekształtnika
gdzie: U1, U2, U3 – wskazy napięć zasilających,
U1F, U2F, U3F – wskazy napięć wyjściowych falownika,
U1L, U2L, U3L – wskazy spadków napięć na filtrze LCL.

Jako filtr dolnoprzepustowy wykorzystany w bloku
transformacji ab/dq wykorzystano filtr Czebyszewa II-go
rodzaju, 3-go rzędu o transmitancji określonej wzorem (2):

PI

+
i1q

I1 I1d

U1F

U1L

sin Θ
Θ
cos Θ

sin Θ

Θ

U3

I3d

I3

ud
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I3q

x
+
x

2

IGBT
T1 .. T8
sin-1 x

x/y
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+
Θ + (0, 2π/3, -2π/3)

Faza 1.
Faza 2.
Faza 3.

u1z
u2z
u3z

H (s ) =

5,904 ⋅ 10 6 + 14,82 ⋅ s
5,904 ⋅ 10 6 + 63,55 ⋅ 10 3 ⋅ s + 3586 ⋅ s 2 + s 3

(2)

PWM

Wybrano częstotliwość graniczną w paśmie
przepustowym (przy tłumieniu -3 dB) równą 28 Hz (rys. 8.).

Rys. 5. Widok układu sterowania części sieciowej (dla jednej fazy)

Do wyznaczenia wskazów Id oraz Iq w wirującym wraz
z napięciami fazowymi sieci układzie współrzędnych d-q
wykorzystano ideę transformacji opisaną w [4], której
kluczowym elementem jest filtr dolnoprzepustowy. Opisano
ją poniższym wzorem (1).
id (t )= LPF (−2 ⋅ i(t ) ⋅ sin θ )

iq (t )= LPF ( 2 ⋅ i (t ) ⋅ cos θ )
gdzie:

(1)

LPF - Low Pass Filter opisany transmitancją (2).

Pojedynczy układ dq dla fazy 1. przedstawiono
na rysunku 6.

Wybór samego filtra oraz jego parametrów jest
kompromisem między wymaganą dużą tłumiennością dla
2-giej harmonicznej, szybką odpowiedzią na skok
jednostkowy (rys. 9. - pożądana jest wartość na poziomie
max. 10-20 ms).

q
I1q

I1
φ

I1d

d

y (t)
1,0

U1

0,8

Rys. 6. Widok wskazów związanych z fazą 1. w układzie
współrzędnych dq (oś d związana ze wskazem napięcia fazowego).

Należy podkreślić, że każda faza rozpatrywana jest
w układzie oddzielnie, wykorzystywane są więc 3 układy
współrzędnych dq, każdy skojarzony z osobnym napięciem
fazowym (wykres wskazowy - rysunek 7.).
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Rys. 8. Charakterystyka częstotliwościowa (amplitudowa)
wykorzystanego filtra (f – częstotliwość, K – tłumienie w dB)

0,6
0,4
0,2
0

t [ms]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rys. 9. Odpowiedź skokowa wykorzystanego układu filtrującego
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Do pomiarów mocy biernej (w zewnętrznej części
weryfikacyjnej) wykorzystano dyskretną transformatę
Fouriera – na jej podstawie określane są m. in. przesunięcia
fazowe między podstawowymi składowymi napięć i prądów
oraz wartości mocy czynnych i biernych (3):

P1,2,3 = U 1,2,3 ⋅ I1,2,3 ⋅ cosφ1,2,3

Na rys. 11. przedstawiono wartości chwilowe napięć
i prądów wyjściowych magazynu dla w/w wymuszenia.

(3)

Q1,2,3 = U 1,2,3 ⋅ I1,2,3 ⋅ sinφ1,2,3
gdzie:

P1,2,3 , Q1,2,3 – moc czynna i bierna (w 1, 2 i 3 fazie),
U1,2,3 ,I1,2,3 – wartości skuteczne napięć i prądów,
ϕ1,2,3 – przesunięcia fazowe składowych podstawowych
prądów względem napięć (z DFT: n.p. I1 względem U1).

Wartości skuteczne prądów i napięć określane są jako:

I =

1
T

t0 + T

i

2

(t )dt ; U

t0

=

1
T

t0 + T

u

2

(t )dt

(4)

t0

Należy podkreślić, że z powyższych formuł jedynie (4)
wykorzystywana jest w algorytmie sterowania (rys.5.) do
określenia wartości zadanych natężeń prądów na podstawie
wartości zadanych mocy czynnych, biernych oraz wartości
napięć skutecznych (5) – pozostałe używane są jedynie do
celów weryfikacyjnych przez jednostkę pomiarową.
I1dz ,2 dz ,3dz =

P1z ,2 z ,3 z
U1,2,3

; I 1qz,2qz,3qz =

Q1z ,2 z ,3 z
U 1,2,3

Rys. 11. Przebiegi napięć i natężeń prądów oddawanych do sieci
w stanie przejściowym – odpowiedź układu na skok wartości
zadanej Pz(1,2,3)=1 kW, Qz(1,2,3)=1 kvar.

Na rysunku 12. pokazano odpowiedź układu
na niesymetryczny skok wartości zadanej – przejście
z ustalonego stanu symetrycznego oddawania mocy czynnej
(P1,2,3=-1 kW / Q1,2,3=0 kvar) do stanu niesymetrycznego
P1,2=-2 kW P3=2 kW / Q1,2,3=0 kvar). Należy zauważyć,
że w napięciu obwodu pośredniczącego pojawia się
składowa zmienna związana z oscylowaniem energii między
źródłem
a siecią
elektroenergetyczną,
powiązana
bezpośrednio z mocą bierną.

(5)

3. BADANIA SYMULACYJNE
Przedstawiony układ został przebadany symulacyjnie
z wykorzystaniem środowiska GeckoCIRCUITS (wersja
Open-Source). Środowisko to umożliwia modelowanie oraz
badanie układów opisywanych w języku Java.
Przeprowadzono badania układu magazynu wraz z częścią
przekształtnikową pod kątem zachowania w stanach
statycznych oraz dynamicznych. Ponadto przebadano układ
magazynu włączonego w przykładowy fragment sieci
elektroenergetycznej - sprawdzając odpowiedzi systemu na
wymuszenia mocy czynnych i biernych.
Jako przykładowe wyniki badań przedstawiono
odpowiedź układu magazynu na skok wartości zadanych
mocy czynnych i biernych. Skok został wygenerowany
w stanie ustalonym (P1=P2=P3=-1 kW / Q1=Q2=Q3=0)
w chwili t=0. Wartości zadane mocy wyniosły:
P1=P2=P3=4 kW
/
Q1=Q2=Q3=4 kvar.
Otrzymane
w symulacji odpowiedzi układu pokazano na rysunku 10.

Rys. 10. Odpowiedź układu na zadany skok mocy czynnej oraz
biernej. Linią przerywaną zaznaczono wartości zadane.

Rys. 12. Odpowiedź układu na zmianę wymuszenia z:
P1z, P2z, P3z = -1 kW, Q1z, Q2z, Q3z = 0 kvar
na: P1z=-2 kW, P2z=-2 kW, P3z=2 kW, Q1z, Q2z, Q3z = 0 kvar.
Dodatkowo pokazano przebieg napięcia uc2(t) na kondensatorze
obwodu DC falownika.

Wytłumione przez filtr LCL zmierzone produkty
modulacji (400 harmoniczna – 20 kHz) były na poziomie
100 mA co w odniesieniu do poziomu 35 A stanowi około
0,3 % wartości składowej podstawowej.
Na rys. 13. przedstawiono zawartość harmonicznych
w prądach wyjściowych. W zakresie 2..100 są one na
maksymalnym poziomie równym 37 mA, co stanowi 0,1 %
składowej podstawowej.

Rys. 13. Widmo natężeń prądów wyjściowych magazynu dla
ustalonego stanu pracy (prąd zadany I=35 A).
Gdzie: n – (oś pozioma) numer składowej, I(n) - wartości RMS
natężeń prądów odniesione do składowej podstawowej.
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W kolejnym kroku przebadano działanie układu
w systemie elektroenergetycznym (rys. 14.).

Rys. 14. Schemat badanego fragmentu systemu z dołączonym
magazynem energii (M – magazyn energii, OA i OB – odbiory)

W badanej konfiguracji mierzone były (i następnie
kompensowane) moce czynne i bierne w punkcie
przyłączenia do sieci (P i Q, rys. 14.). Zestaw regulatorów PI
określał wartość zadaną mocy dla magazynu (PM i QM,
rys. 14.) – najpierw kompensowano moce bierne
(P1z,P2z,P3z=0 dla t=0), następnie moce czynne
(Q1z,Q2z,Q3z=0 dla t=300 ms). Przebiegi przedstawiono na
rysunku 15.

źródła. Zaproponowany układ ma dostateczne własności
statyczne oraz dynamiczne do zastosowania jako sterowany
kompensator mocy biernej oraz jako źródło mocy czynnej.
Zaproponowane rozwiązanie nie ma cech rozwiązania
optymalnego – autor upatruje polepszenia jego
charakterystyk dynamicznych głównie w optymalizowaniu
bloków transformacji dq ([6]) oraz bloków filtracyjnych.
W modelowym układzie fizycznym należy skupić się m. in.
na uodpornieniu układów synchronizacji (PLL) na typowe
stany zaburzeniowe (niesymetria napięciowa, deformacje
przebiegami harmonicznymi oraz występujące stany
przejściowe), modyfikacji układu modulatora pod kątem
wykorzystania (napięciowego) pośredniczącego obwodu
DC, czy też stworzeniu nadrzędnego (lokalnego) układ
sterowania zorientowanego np. na zmniejszenie strat
w układzie mostka DAB w trybie pracy kompensatora mocy
biernej – tak, aby moc bierna (traktowana jako chwilowa
moc czynna) nie powodowała strat dodatkowych
w obwodzie dopasowującym oscylując między siecią
energetyczną a obwodem DC akumulatora.
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ENERGY STORAGE UNIT OPERATING IN POWER NETWORK MANAGEMENT SYSTEM
The study presents the concept and exemplary implementation of a modified controlled energy storage system (RESS)
with possibility of an interacting with a controlled grid management system. Controlled RESS can independently inject or
draw (in a contolled way) active and reactive power, with local and also distant control from point of a network. Active and
reactive power set points are independent, so RESS can draw active/reactive power in one phase can simultaneously inject in
other. The internal control system and the power circuit of converter were presented. The autonomous and on-grid operations
was examined and the results of simulation tests were presented. The influence of distantly controlled system activity
on selected parameters at a remote point of the network was presented. Good static and dynamic results were obtained. The
author proposes using a controlled RESS in a managed power system with local or distant control to compensate an active or
reactive power locally, and also in a distant point of a power network. Controlled RESS it that way can lower energy
transmission and transformation losses, and increase a power quality on a network.

Keywords: energy storage system, RESS, DAB, energy system control and management, electrical energy quality.
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ANALOGOWE I NUMERYCZNE MODELOWANIE ROZKŁADU NATĘŻENIA
POLA ELEKTRYCZNEGO W UKŁADACH IZOLACYJNYCH
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Streszczenie: Podczas projektowania układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych koniecznym jest określenie wartości
maksymalnych oraz roboczych natężenia pola elektrycznego. Równocześnie, dąży się zwykle do tego, aby uzyskane rozkłady natężenia pola elektrycznego były zbliżone do równomiernego. Analiza
rozkładu natężenia pola w izolacji urządzenia pozwala na ocenę
poprawności projektu jego konstrukcji oraz na optymalizację parametrów wpływających na ten rozkład.
Artykuł przedstawia zastosowanie analogowych i numerycznych
metod modelowania rozkładu natężenia pola elektrycznego
dla analizy układów izolacyjnych wybranych urządzeń elektroenergetycznych: kabla 3-fazowego SN oraz stojana maszyny elektrycznej. Porównano i poddano dyskusji wyniki uzyskane dwiema
metodami wyznaczania rozkładów natężenia pola elektrycznego,
występującego w warunkach eksploatacji, w wybranych układach
izolacyjnych: 1) metodą modelowania analogowego z digitalizacją
wyników; 2) symulacji numerycznych opartych na metodzie elementów skończonych (MES). Obie metody mają znaczny potencjał
edukacyjny i są stosowane podczas zajęć dydaktycznych dla studentów studiów inżynierskich na kierunku Elektrotechnika.
Słowa kluczowe: układy izolacyjne, pole elektryczne, modelowanie analogowe, modelowanie numeryczne.

1. WPROWADZENIE
Rozkład natężenia pola elektrycznego jest to obraz
przestrzenny natężenia pola elektrycznego E = f (x, y, z) lub
przedstawiony na płaszczyźnie E = f (x, y). W przypadku
układów charakteryzujących się prostą geometrią, np. płaszczyzna–płaszczyzna, kula–płaszczyzna, koncentryczny kabel
jednożyłowy, wyznaczenie rozkładu natężenia pola elektrycznego E jest możliwe przy użyciu metod analitycznych.
Dla skomplikowanych geometrycznie układów elektrod
wyznaczenie rozkładu natężenia pola elektrycznego jest
zadaniem trudnym. Określenie rozkładów natężenia pola E
jest wówczas możliwe dzięki zastosowaniu metod modelowania analogowego [1, 2] lub modelowania numerycznego,
np. przy użyciu metody elementów skończonych [3].
Kable 1-fazowe z polem promieniowym (rys. 1) oraz
kable 3-fazowe z żyłami ekranowanymi charakteryzują się
stosunkowo prostą konstrukcją układu izolacyjnego. W obu
przypadkach okrągła żyła posiada koncentryczną izolację
elektryczną, na której znajduje się półprzewodzący ekran.
Zapewnia to promieniowy rozkład natężenia pola elektrycznego E w izolacji, który można wyznaczyć za pomocą wzoru
analitycznego [1].

Rys. 1. YHAKXS 1x120/50 mm2 – kabel (K) elektroenergetyczny
z żyłą aluminiową (A) o przekroju 120mm2, żyłą powrotną miedzianą o przekroju 50 mm2 o polu promieniowym (H), o izolacji
z polietylenu usieciowanego (XS) i o powłoce z polwinitu (Y);
Un=12/20 kV [4]

Przykładem kabla o bardziej złożonej geometrii jest
kabel sektorowy (rys. 2). Wyznaczenie rozkładu natężenia
pola elektrycznego E w izolacji tego typu kabla za pomocą
wzorów analitycznych jest zadaniem bardzo skomplikowanym. Spowodowane jest to kształtem żył roboczych (przekrój kołowy zastąpiono wycinkiem koła, powielonym dla
każdej z faz) oraz brakiem indywidualnych ekranów dla
poszczególnych żył, przy zastosowaniu wspólnego ekranu,
obejmującego wszystkie 3 fazy.

Rys. 2. Kabel elektroenergetyczny YKY 3x120 SM/50 mm2 z żyłami miedzianymi sektorowymi, wielodrutowymi 3x120mm2, o izolacji polwinitowej, z żyłą powrotną miedzianą o przekroju 50 mm2
nałożoną na izolację rdzeniową oraz o powłoce polwinitowej [5]

Podobna, skomplikowana sytuacja obliczeniowa ma
miejsce dla układu izolacji żłobkowej stojana maszyny elektrycznej wirującej (rys. 3). Konstrukcja układu izolacyjnego
stojana z uzwojeniem wkładanym posiada złożoną geometrię
o różnych krzywiznach, która powoduje powstanie nierównomiernego rozkład pola elektrycznego w izolacji, zwłaszcza w obszarach przy krawędziach pręta uzwojenia. Jako, że
analityczne wyznaczenie rozkładu natężenia pola elektrycznego jest w tym przypadku praktycznie niewykonalne, to dla
rozwiązania tego problemu można zastosować badania na
modelu analogowym lub symulacje numeryczne.

Modelowane układy izolacyjne są układami jednorodnymi, wykonanymi z jednolitego materiału izolacyjnego,
więc modelowane są za pomocą jednorodnego materiału
przewodzącego. Poszczególne elementy modelu, papier
przewodzący i elektrody, charakteryzują się niewielkimi
wartościami współczynników temperaturowych, niezmiennością właściwości fizycznych w czasie oraz hydrofobowością powierzchni (dotyczy materiału przewodzącego).
Dla wyznaczenia rozkładu pola E do elektrod modelu
przyłożono napięcie stałe w sposób przedstawiony na rysunku 4. Na powierzchni papieru naniesiono siatkę współrzędnych o rastrze 1 cm x 1 cm, dla określenia punktów pomiarowych, w których mierzone są wartości napięcia, za pomocą sondy ostrzowej i woltomierza laboratoryjnego o dużej
rezystancji wejściowej.

Rys. 3. Stojan maszyny elektrycznej wirującej z klinowanym uzwojeniem wkładanym

2. METODA ANALOGOWA
Metoda analogowa jest jednym ze sposobów wyznaczania rozkładu natężenia pola elektrycznego. Opiera się ona
na twierdzeniu, że pole elektrostatyczne opisane równaniami
Laplace’a lub Poissone’a może być przedstawione równoważnie za pomocą pola przepływowego prądu stałego.
Model analogowy układu izolacyjnego zbudowano z materiału o odpowiedniej wartości konduktywności elektrycznej
oraz z materiału przewodzącego, użytego do budowy elektrod reprezentujących elementy przewodzące konstrukcji.
Model może być wykorzystywany do badań układów izolacyjnych zarówno jednorodnych, jak i uwarstwionych. W tym
celu buduje się modele płaskie np. przekrój kabla elektroenergetycznego w odpowiedniej skali [6]. Opisanymi w artykule modelowanymi układami izolacyjnymi są układy:
– 3-fazowego kabla o izolacji rdzeniowej, z żyłami sektorowymi, którego dane znamionowe zamieszczono
w Tabeli 1;
– uzwojenia wkładanego w żłobku maszyny elektrycznej
wirującej o Un = 10,5 kV.
Tabela 1. Wybrane parametry kabla elektroenergetycznego

Parametr

Wartość

Napięcie znamionowe Un [kV]
Przekrój żyły sektorowej s [mm2]
Odległość między sektorami a zewnętrznym
ekranem przewodzącym a [mm]

3,6/6
120
3,7

Modele laboratoryjne układów izolacyjnych do wyznaczenia rozkładu natężenia pola elektrycznego wykonano
z zastosowaniem papieru przewodzącego, na którym umieszczono elektrody metalowe odpowiadające kształtem przewodnikom w układzie izolacyjnym (3-fazowy kabel elektroenergetyczny o izolacji rdzeniowej i żłobek maszyny elektrycznej). Elektrody wykonano z blachy stalowej, przytwierdzonej za pomocą kleju przewodzącego do papieru przewodzącego. Rezystywność powierzchniowa zastosowanego
papieru wynosi ρ ≈ 600 kΩ. Model kabla sektorowego wykonano w skali geometrycznej równej 10:1, a żłobka maszyny elektrycznej wirującej w skali 3:1.
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Rys. 4. Schemat zasilania modelu analogowego żłobka stojana
dużej maszyny elektrycznej: ZN – źródło napięcia, V – woltomierz

Wyznaczanie rozkładu natężenia pola elektrycznego E
w kablu, żłobku i każdym innym układzie przy napięciu
przemiennym jest możliwe w modelu analogowym przy
zasilaniu napięciem stałym. Rozpatruje się chwile czasowe,
w których narażenie napięciowe układu izolacyjnego jest
największe. Dla kabla sektorowego napięcie na pierwszej
żyle wynosi wówczas + 86,5% Um ( 3 2 U m ), na drugiej

– 86,5% Um ( − 3 2 U m ), a na trzeciej zero. W tym przypadku największa wartość napięcia pomiędzy żyłami roboczymi wynosi 1,73 Um. Największego natężenia pola elektrycznego E należy się spodziewać pomiędzy żyłami o potencjale + 86,5% Um i – 86,5% Um. Znaczne natężenie pola
elektrycznego wystąpi również pomiędzy żyłami o potencjale + 86,5% Um i – 86,5% Um a uziemioną obudową [1].
Podczas wystąpienia zakłóceń przepięciowych różnica
potencjałów pomiędzy poszczególnymi żyłami może osiągać
większe wartości.
W celu wyznaczenia wartości natężenia pola w układzie rzeczywistym dla zbudowanego modelu wyznaczyć
należy współczynnik podobieństwa (skali) [6]:
mE =

Erzecz U rzecz arzecz mn
=
=
Emod
U mod amod
ma

(2)

gdzie: ma – współczynnik skali dla wymiarów geometrycznych, mn – współczynnik skali dla napięcia.
3. SYMULACJE KOMPUTEROWE OBRAZU POLA
ELEKTRYCZNEGO
Symulacja komputerowa rozkładu natężenia pola elektrycznego jest nieingerencyjną metodą wyznaczania obrazu
pola elektrycznego w wysokonapięciowych układach izolacyjnych. Opisane symulacje wykonano metodą elementów
skończonych MES przy pomocy programu FEMM 4.2 [7].
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W pierwszym etapie symulacji wykonywana jest digitalizacja analizowanego obszaru, przekształcanego na siatkę
trójkątów, w sposób przedstawiony na rysunku 5. Zazwyczaj
im gęstsza jest siatka, tym dokładniejszy jest wynik symulacji, jednak wybór jej rozdzielczości wynika z kompromisu
pomiędzy dokładnością obliczeń a czasem ich trwania, w
tym przypadku zdecydowano się na automatyczny generator
siatki [7].
Drugą fazą symulacji jest określenie wielkości fizycznych mających wpływ na rozkład natężenia pola, np. przenikalności elektrycznej modelowanych materiałów ɛr, w szczególności w przypadku układów warstwowych, oraz wartości
potencjałów w danej chwili na elementach przewodzących,
tj. żyłach roboczych i ekranie kabla. Symulacje rozkładu
natężenia pola elektrycznego zostały przeprowadzone dla tej
samej chwili, co dla modelu analogowego.

pola elektrycznego E uzyskane dla analizowanych układów
izolacyjnych zestawiono na rysunku 8.

Rys. 6. Rozkład natężenia pola elektrycznego E w układzie rzeczywistym izolacji żłobka maszyny wirującej Un=10,5 kV po
uwzględnieniu współczynnika skali.

Rys. 5. Przekrój żłobka stojana maszyny elektrycznej z nałożonymi
elementami siatki; obliczenia przeprowadzane są tylko dla izolacji
żłobka, z pominięciem uzwojeń i uziemionego stojana. Siatkę
wygenerowano za pomocą programu FEMM 4.2

4. ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW I SYMULACJI
W procedurze pomiarowej realizowanej podczas opisanych badań rejestrowano wartości potencjału w poszczególnych punktach siatki modelu analogowego kabla 3-fazowego
o izolacji rdzeniowej jednorodnej oraz żłobka stojana maszyny elektrycznej. W tym celu przygotowano arkusze papieru przewodzącego z naniesionym modelem analogowym
wraz z siatką punktów pomiarowych.
Siatka modelu wykorzystana do pomiarów rozkładu potencjału dla żłobka miała wymiary 20 cm x 55 cm, natomiast
dla kabla sektorowego 50 cm x 50 cm. Wykorzystując otrzymane wyniki rozkładu potencjału elektrycznego w izolacji
modelu analogowego kabla i żłobka wyznaczono rozkład
natężenia pola elektrycznego E z zależności:

E = − grad V

Rys. 7. Rozkład natężenia pola elektrycznego E w układzie rzeczywistym izolacji kabla elektroenergetycznego Un = 3,6/6 kV
po uwzględnieniu współczynnika skali

a)

(3)

W tym celu wykorzystano środowisko obliczeniowe oferowane przez program Matlab [8]. Wyniki rozkładu potencjału
elektrycznego V przeskalowano uwzględniając wartość
współczynnika podobieństwa mE (2), wyznaczanego w oparciu o znajomość skali napięciowej i geometrycznej modelu.
Otrzymane wyniki obliczeń zaprezentowane są na rysunku 6
dla siatki odpowiednio 1 mm x 1 mm (skala geometryczna
10:1) oraz dla skali napięciowej równej 1:255 (dane dla
kabla sektorowego). Na rysunku 7 przedstawiono wyniki
obliczeń natężenia pola elektrycznego E dla kabla o rzeczywistych wymiarach, zasilonego napięciem znamionowym
Un = 3,6/6 kV. Układ izolacyjny żłobka maszyny elektrycznej ma skalę geometryczną 3:1 i skalę napięciową 1:607.
Rozkłady natężenia pola w układach izolacyjnych symulowano numerycznie dla ich rzeczywistych rozmiarów, przy
określonym napięciu znamionowym. Rozkłady natężenia

b)

Rys. 8. Rozkłady natężenia pola elektrycznego E w otrzymany przy
pomocy programu FEMM 4.2: a) kabel sektorowy, b) żłobek maszyny wirującej
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Maksymalna wartość natężenie pola elektrycznego E
w izolacji kabla wyznaczona metodą analogową wyniosła
ok. 1,5 kV/mm. Wyniki uzyskane przy zastosowaniu modelowania numerycznego, metodą elementów skończonych,
były zbliżone, bowiem maksymalna wartość natężenia pola
E wyniosła ok. 1,4 kV/mm. Istotny wpływ na wartość niepewności pomiarowej metody analogowej ma stosunkowo
duży raster siatki pomiarowej, 1 cm x 1 cm. Drugim czynnikiem mającym wpływ na wyniki jest wykorzystanie do rysowania siatki pomiarowej ołówka grafitowego, który jest
dobrym przewodnikiem. Ma to wpływ na rezystywność
powierzchniową papieru półprzewodzącego, powodując jej
zmniejszenie (szacunkowo o ok. 5%), co zmienia wartości
spadków napięć pomiędzy punktami pomiarowymi. Zgodnie
z zależnością (3) zmienia się wówczas także wartość wyznaczonego natężenia pola elektrycznego.
Wartości roboczego natężenia pola elektrycznego Er
w układach izolacyjnych kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia wynoszą obecnie do 15 kV/mm, dla projektowanych kabli najwyższych napięć. Dla kabli SN natężenie
osiąga wartości kilku kV/mm, np. wartości roboczego natężenia pola elektrycznego w izolacji kabli o napięciu znamionowym Un do 30 kV wynoszą do ok. 3,5 kV/mm. W układach izolacyjnych maszyn elektrycznych wirujących natężenie roboczego pola elektrycznego wynosi od ok. 3 kV/mm
(w części płaskiej żłobka) do ok. 9 kV/mm (w obszarach
zakrzywionych powierzchni) [9].
4. PODSUMOWANIE
Metody wyznaczania rozkładu natężenia roboczego pola elektrycznego E w układach izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych są ważne podczas projektowania izolacji,
jej optymalizacji oraz poprawy niezawodności działania
urządzeń. Dla układów o skomplikowanej geometrii analityczne wyznaczenie rozkładu natężenia pola elektrycznego E
jest bardzo trudne i stosowanym powszechnie sposobem
realizacji takiego zadania jest przeprowadzenie symulacji
numerycznych, z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania.

Zgodnie z przewidywaniami w analizowanych układach najwyższe natężenie pola elektrycznego E występuje
w obszarach przyelektrodowych o największej krzywiźnie.
Przeprowadzone symulacje i pomiary uwidaczniają nierównomierność rozkładu natężenia pola elektrycznego w izolacji
kabla elektroenergetycznego, co nie pozwala w pełni wykorzystać właściwości elektrycznych materiałów izolacyjnych
w przestrzeni międzyelektrodowej [10].
Przedstawione dwie metody wyznaczania rozkładów
natężenia pola E stosowane wspólnie mają duży potencjał
edukacyjny, który może być wykorzystany w procesie
kształcenia inżynierów elektryków. Badania takie, w formie
zintegrowanych ćwiczeń laboratoryjno-komputerowych, są
elementem programu dydaktycznego realizowanego na studiach inżynierskich kierunku Elektrotechnika na Wydziale
EAIiIB AGH w Krakowie.
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ANALOG AND NUMERICAL MODELING OF THE ELECTRIC FIELD STRENGTH
DISTRIBUTION IN INSULATING SYSTEMS OF ELECTRICAL POWER EQUIPMENT
The permissible value of the operating field strength is a fundamental requirement for the selection of high voltage
equipment. It determines the electrical strength of insulating materials used in insulating systems and the effects of various
operating stresses. By determining the distribution of the electric field intensity in the tested insulation system, the maximum
value of the electric field strength is obtained. The knowledge of the electrical field strength distribution E is also necessary
during laboratory tests on new insulating systems.
The article presents a description of a laboratory stand used to determine the distribution of electric field strength in several typical insulation systems, the results of measurements during the exercise, and the description and results of the computer simulation of electrical field strength E in the model insulation.
Keywords: insulating systems, electric field, analog modeling, numerical modeling.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania
rozpływu
prądów
zwarć
jednofazowych
w
stacjach
elektroenergetycznych WN/SN, a w szczególności wartości prądów
wpływających do uziomów stacji. Znajomość wartości tych prądów
jest istotna dla oceny zagrożenia porażeniowego na terenie stacji.
W badaniach wykorzystano program EMTP-ATP, w którym
odwzorowano strukturę analizowanych układów. Przedstawiono
wyniki obliczeń wykonanych dla wybranych układów stacji
elektroenergetycznych.
Słowa kluczowe: stacja elektroenergetyczna, zwarcia doziemne,
uziom, prąd uziomowy.

1. WPROWADZENIE
Istotnym
z
punktu
widzenia
ochrony
przeciwporażeniowej
elementem
każdej
stacji
elektroenergetycznej jest uziom [1, 2]. Przyłączone są do
niego wszystkie przewodzące elementy konstrukcyjne
obiektów zlokalizowanych na terenie stacji, a także punkty
neutralne transformatorów, przewody odgromowe linii
napowietrznych oraz żyły powrotne i pancerze kabli
elektroenergetycznych. Za pośrednictwem przewodów
odgromowych linii napowietrznych do uziomu stacji
przyłączone są również konstrukcje wsporcze tych linii wraz
z ich uziomami oraz uziomy sąsiednich stacji
elektroenergetycznych [3, 4]. Struktura tych połączeń
z punktu widzenia elektrycznego stanowi skomplikowany
układ [5, 6]. Podczas zwarcia
doziemnego w stacji
elektroenergetycznej prąd zwarciowy płynie przez wszystkie
wyżej wymienione elementy, lecz z punktu widzenia
zagrożenia porażeniowego istotna jest wartość prądu
wpływającego do uziomu stacji elektroenergetycznej,
decydująca o wartości napięcia uziomu stacji względem
ziemi odniesienia (napięcia uziomowego).
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie
metodyki wyznaczania prądu wpływającego do uziomu
w stacjach elektroenergetycznych (prądu uziomowego) oraz
określenie wpływu wybranych parametrów linii zasilających
i transformatorów na jego wartość.

2. MODEL ANALIZOWANEGO UKŁADU
Przedmiotem badań jest stacja elektroenergetyczna
WN/SN stanowiąca główny punkt zasilania (GPZ) sieci
średniego napięcia – rysunek 1. Typowym rozwiązaniem
rozdzielni wysokiego napięcia takiej stacji jest układ
bezszynowy
typu
H,
zasilany
zwykle
dwoma
napowietrznymi liniami 110 kV. W stacjach WN/SN
zainstalowane są zazwyczaj dwa transformatory o mocach
znamionowych od 10 MVA do 63 MVA każdy.
W przedstawionym na rysunku 1 układzie stacja GPZ
zasilana jest z dwóch systemów elektroenergetycznych SEE1
i SEE2 poprzez transformatory systemowe TS1 i TS2 oraz
linie napowietrzne LN1 i LN2.
TS1
SEE1

NN

TR1
110 kV

WN

Sk”
X0 / X1
R0 / X1

LN1

TS2
SEE2
Sk”
X0 / X1
R0 / X1

SN

NN

TR2
WN

SN
LN2

Rys. 1. Uproszczony schemat układu zasilania stacji WN/SN:
SEE1, SEE2 – systemy elektroenergetyczne najwyższych napięć
(NN); LN1, LN2 – linie napowietrzne 110 kV; TS1, TS2 –
transformatory systemowe; TR1, TR2 – transformatory rozdzielcze

Wyznaczenie wartości prądu IF w miejscu zwarcia
(rysunek 2) nie stanowi istotnego problemu [7]. Jednakże
określenie jaka cześć tego prądu wpłynie do uziomu stacji
jest zagadnieniem złożonym, bowiem w rozpływie prądu
zwarcia udział biorą wszystkie elementy połączone
z uziomem stacji.

Zgodnie z oznaczeniami jak na rysunku 2 wartość
prądu IE wpływającego do uziomu stacji można wyrazić
zależnością:

I E = I F − I N 1 − I N 2 − I O1 − I O 2

(1)

gdzie: IF – prąd w miejscu zwarcia, IN1, IN2 – prądy powrotne
punktów neutralnych transformatorów, IO1, IO2 – prądy
płynące przewodami odgromowymi.
Na rysunku 3 przedstawiono model układu z rysunku 1
wykonany w programie EMTP-ATP.
LN1
L1 L2 L3 O1

LN2
L1 L2 L3 O2

− system elektroenergetyczny o napięciu znamionowym
400 kV, mocy zwarciowej 20 GVA,
X0/X1 = 2,
R0/X1 = 0,5;
− transformatory w stacji systemowej o napięciu
400/123/15,75 kV i mocy 250/250/50 MVA;
− transformatory w stacji 110/15 kV o mocach
znamionowych 10 MVA, 16 MVA, 25 MVA, 31,5 MVA
i 40 MVA;
− rezystancja uziemienia stacji 110 kV i 400 kV o wartości
RS = 0,5 Ω;
− linie elektroenergetyczne o długościach: 10 km, 20 km,
30 km, 40 km i 50 km składające się z przęseł o długości
333 m każde i rezystancji uziemienia słupa wynoszącej
10 Ω.

ŁP

WN

WN

SN

SN

IO1

IO2

IN1

IF

IN2

Celem obliczeń było zbadanie wpływu długość i ilości
przyłączonych linii oraz mocy i liczby transformatorów
110/15 kV na wartości prądu wpływającego do uziomu
podczas zwarcia doziemnego w GPZ. Wyznaczono również
stosunki wartości prądów uziomowych IE do wartości
prądów zwarciowych IF, które są stosowanymi
w obliczeniach normatywnych, tzw. współczynnikami
redukcyjnymi [2] kR:

IE
RUS

kR =

Rys. 2. Rozpływ prądów przy zwarciu jednofazowym w stacji
elektroenergetycznej WN/SN: RUS – rezystancja uziemienia stacji,
ŁP – łącznik w poprzeczce układu H, LN1, LN2 – linie
napowietrzne 110 kV, O1, O2 – przewody odgromowe linii LN

Rys. 3. Model układu w programie EMTP-ATP

3. WYNIKI SYMULACJI
W oparciu o model przedstawiony na rysunku 3
wykonano obliczenia prądów płynących podczas zwarć
jednofazowych w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV.
Dane elementów układu, przy których wykonywano
symulacje:
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IE
IF

(2)

Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów zasilania
i układu stacji:
− W1 stacja z jednym transformatorem 110/15 kV,
zasilana
jedną
linią
110
kV
z
systemu
elektroenergetycznego 400 kV, poprzez transformator
400/110 kV;
− W2 stacja z dwoma transformatorami 110/15 kV
(o jednakowych mocach znamionowych), zasilana
dwoma liniami 110 kV (o jednakowych długościach)
z systemu elektroenergetycznego 400 kV, poprzez dwa
transformatory 400/110 kV (o jednakowych mocach
znamionowych).
W obu wariantach parametrami obliczeń była długość
linii 110 kV i moc znamionowa transformatorów 110/15 kV.
Na rysunku 4, dla obu wariantów, przedstawiono
zależność prądu IF oraz IE od długości linii 110 kV przy
różnych
mocach
znamionowych
transformatorów
110/15 kV. Z kolei na rysunku 5 zaprezentowano wartości
prądów zwarcia doziemnego IF rozpływających się na
składowe: IE, IN, IO dla analizowanego wariantu W1.
Rysunek 5a przedstawia rozpływ prądów IF w zależności od
długości linii przy mocy znamionowej transformatora
25 MVA, natomiast rysunek 5b prezentuje rozpływ prądów
w zależności od mocy znamionowej transformatora dla
długości linii 30 km.
Wraz ze wzrostem długości linii zasilających stację
i odległości od źródła prądu zwarciowego, przy wystąpieniu
zwarcia w stacji 110/15 kV wartości prądu zwarcia
jednofazowego z ziemią maleją. Duży wpływ na wartość
prądu zwarcia doziemnego ma moc oraz liczba
transformatorów
WN/SN
pracujących
w
stacji.
Z porównania wariantów W1 i W2 wynika, że przy zasilaniu
stacji poprzez dwie linie oraz przy dwóch transformatorach
(wariant W2) prąd zwarcia doziemnego jest około
dwukrotnie większy niż w wariancie W1.
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Rys. 4. Prąd IF i IE podczas zwarcia doziemnego w stacji 110/15 kV: a) wariant W1, b) wariant W2

Rys. 5. Rozpływ prądów w stacji 110/15 kV podczas zwarcia doziemnego dla wariantu W1 w zależności od: a) długości linii zasilającej
przy mocy znamionowej transformatora 25 MVA, b) mocy znamionowej transformatora dla długości linii 30 km

Rys. 6. Wartości współczynników redukcyjnych dla stacji 110/15 kV podczas zwarcia doziemnego: a) wariant W1, b) wariant W2

Należy zwrócić uwagę, że wraz ze wzrostem mocy
transformatora WN/SN wartość prądu wpływającego do

uziomu stacji maleje. Potwierdza to również wykres
z rysunku 5b, z którego wynika, że ze wzrostem mocy

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 60/2018

25

znamionowej transformatora rośnie udział prądu płynącego
przez jego punkt neutralny.
Z wykresów przedstawionych na rysunkach 5a oraz 5b
wynika, że największa część prądu zwarciowego IF płynie
przez punkt neutralny transformatora. W przypadku mocy
znamionowej transformatora 25 MVA i przy różnych
długościach linii (rysunek 5a) prąd płynący przez punkt
neutralny stanowi od 53% do 81% prądu zwarciowego IF,
natomiast w zależności do mocy transformatora dla linii
o długości 30 km od 55% do 80%. Z kolei wartości prądów
IO i IE są porównywalne i zawierają się w przedziałach
odpowiednio: 7,5% – 19% i 8% – 19% (rysunek 5a) oraz
11% – 27% i 12% – 26% (rysunek 5b) prądu IF.
Wartości
współczynników
redukcyjnych,
wyznaczonych z zależności (2),
przedstawiono na
rysunku 6. Z zaprezentowanych wykresów wynika, że
wartości tych współczynników maleją ze wzrostem długości
linii oraz mocy znamionowej transformatorów, co oznacza,
że do uziomu stacji wpływa mniejsza część prądu
zwarciowego. Z porównania wykresów z rysunków 6a i 6b
wynika, że w przypadku zasilania stacji 110/15 kV dwoma
liniami
(wariant
W2)
wartości
współczynników
redukcyjnych są mniejsze o 17% do 36% od wartości
wyznaczonych dla wariantu W1.

Punkty neutralne transformatorów pracujących w stacji
elektroenergetycznej są elementami, które mają największy
udział w rozpływie prądu zwarciowego. Wartości prądu
wpływającego do uziomu stacji znacząco zależą od mocy
znamionowej transformatorów. Pomimo, iż większa moc
transformatorów powoduje zwiększenie prądu w miejscu
zwarcia, to jednak część prądu wpływająca do uziomu jest
wtedy najsilniej redukowana.
Z uwagi na określenie zagrożenia porażeniowego na
terenie stacji elektroenergetycznych znajomość wartości
prądów uziomowych jest istotna i powinna być analizowana
na etapie projektowania nowych stacji.
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ANALYSIS OF THE CURRENTS FLOWING INTO THE EARTHING SYSTEM OF
SUBSTATION DURING SINGLE-PHASE EARTH FAULT
The values of the currents flowing into the earthing system of HV/MV substations, during single-phase earth faults, are
important for assessing the risk of electric shock hazard in a substation. The article presents computer based models for
calculating the flow of short-circuit currents in a substation earthing system. The influence of selected parameters of power
lines, transformers and substations scheme on currents value is presented. The analysis was performed for a 110/15 kV
substation model with overhead power lines using the EMTP-ATP software. The scenarios chosen for further analysis show
that, as the nominal power of the HV/MV transformer increases, the value of the current flowing into the earthing system of
the substation decreases. The analysis showed that number of connected power lines, number of installed transformers and
their nominal power have a significant influence on the values of currents flowing into the substation earthing system.
Keywords: substation, single-phase earth fault, earthing system, earth current
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Streszczenie: W pracy przedstawiono propozycję rozwiązania
problemu bezczujnikowego sterowania wolnoobrotową maszyną
synchroniczną z magnesami trwałymi PMSM. Przedstawiono silnik
PMSM, który zastosowano w stanowisku badawczym. Omówiono
problem występowania tętnień momentu napędowego wynikający
głównie ze znacznego momentu zaczepowego. Pokazano
rozwiązanie kompensujące tętnienia momentu napędowego w
silniku PMSM. Przygotowano procedurę startową układu regulacji
prędkości pozwalającą na uruchomienie napędu bez czujników
prędkości i położenia. Do sterowania silnikiem użyto metodę
sterowania polowo zorientowanego z regulatorami PI prądów
stojana w osiach dq. Przedstawiono zależności nowej, prostszej
wersji obserwatora stanu. Pokazano wyniki eksperymentów
potwierdzających poprawne działanie napędu.
Słowa kluczowe: silnik synchroniczny PMSM, obserwator stanu,
sterowanie polowo zorientowane, moment zaczepowy.

1. WSTĘP
Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi PMSM
(ang. Permanent Magnet Synchronous Motor) są stosowane
w wielu układach przemysłowych, szczególnie w tych,
którym stawiane są wysokie wymagania napędowe, takie jak
precyzja regulacji prędkości i duża dynamika pracy [1], [2].
Najczęściej maszyny te używane są w napędach
bezpośrednich, tj. bez przekładni mechanicznych gdzie
wolnoobrotowy silnik połączony jest bezpośrednio
z maszyną roboczą a prędkość obrotowa nie przekracza
kilkuset obr/min [3]. Napędy wolnoobrotowe pozwalają na
wzrost efektywności przetwarzania energii dzięki eliminacji
strat mocy w przekładani mechanicznej. Napędy te
stosowane są najczęściej w: obrabiarkach sterowanych
numerycznie, napędach robotów, maszynach drukarskich,
giętarkach, pojazdach trakcyjnych [4].
Wykorzystanie możliwości napędowych silników
PMSM jest możliwe dzięki sterowaniu maksymalizującemu
stosunek momentu do prądu. Bardzo rozpowszechnioną
metodą takiego sterowania jest regulacja polowo –
zorientowana [1], [2]. Metoda ta wymaga znajomości
położenia i prędkości obrotowej wirnika. Możliwe są
rozwiązania z czujnikami, jak i bezczujnikowe,
np. wykorzystujące
obserwatory
stanu
[5],
[6].
W wolnoobrotowych
maszynach
PMSM
znacznym

problemem są tętnienia momentu napędowego będące
głównie wynikiem oddziaływania strumienia od magnesów
trwałych i zmiennej reluktancji stojana [3], [6]-[10].
Tętnienia te mogą negatywnie wpływać na działanie metody
sterowania polowo zorientowanego i powinny być
kompensowane w układzie sterowania [3], [4], [10]-[14].
2. SILNIK MOMENTOWY Z MAGNESAMI
TRWAŁYMI I STANOWISKO BADAWCZE
W układzie napędowym, będącym przedmiotem
niniejszego artykułu, zastosowano silnik bezszczotkowy
z magnesami trwałymi typu 500STK1M produkcji
Alxion [15]. Jest to wolnoobrotowa maszyna o dużej liczbie
par biegunów. Widok silnika pokazano na rys. 1 natomiast
w tablicy 1 przedstawiono najważniejsze dane maszyny.
Tablica 1. Dane silnika momentowego typu 500STK1M [15]
Wielkość
Moc
Napięcie
Prąd
Prędkość obrotowa
Moment napędowy
Liczba biegunów
Liczba żłobków stojana
Moment bezwładności
Rezystancja stojana
Indukcyjność stojana
Stała SEM

Oznaczenie
Pn
Un (max)
In
nn
Tn
p
Ns
J
Rs
Ls
KE

Wartość
12,6
330
37,3
600
210
36
108
0,216
0,206
1
3,69

Jednostka
kW
V
A
rpm
Nm
kg⋅m2
Ω
mH
V/rads-1

Na rys. 2 pokazano przebieg siły elektromotorycznej
silnika 500STK1M przy prędkości 60 obr/min. W przebiegu
SEM widoczna jest obecność 5 i 7 harmonicznej, jednak
odkształcenie SEM jest niewielkie, gdyż THDSEM=3,3%, co
nie będzie miało znaczącego wpływu na wytwarzany
moment elektromagnetyczny.
Stanowisko badawcze, składa się z dwóch maszyn
500STK1M połączonych wspólnym wałem. Jedna maszyna,
pracująca jako silnik, to obiekt badań, druga pracująca jako
generator przeznaczona jest do obciążenia silnika. Do
zasilania silnika momentowego zastosowano przemiennik

częstotliwości MMB Drives typu MMB005IM. Przemiennik
składa się z dwóch falowników napięcia, połączonych
obwodami prądu stałego. Zastosowano układ sterujący
z układem FPGA i procesorem DSP. Do generacji napięcia
wyjściowego przekształtnika zastosowano modulację
szerokości impulsów metodą wektora przestrzennego SVM
(ang. Space Vector Modulation). Okres modulacji i okres
próbkowania układu regulacji ustawiono na 150 µs.
Przekształtnik połączony jest z komputerem PC przez port
USB. Aplikacja TKombajn uruchomiona na PC umożliwiała
ładowanie programu sterowania, zapis i odczyt zmiennych
programu języka C oraz wizualizację przebiegów.
Wyniki, przedstawione w dalszej części artykułu,
wyrażone zostały w jednostkach względnych odniesionych
do danych znamionowych silnika podanych w tab. 1.
Rys. 1. Widok silnika momentowego 500STK1M i zbliżenie na
kilka biegunów maszyny

3. MOMENT ZACZEPOWY
W przypadku silników PMSM występują dwie
dominujące składowe tętniące momentu [3], [10]:
• moment zaczepowy (ang. cogging torque) mcog, który
wynika z oddziaływania pomiędzy magnesami trwałymi
umieszczonymi na wirniku i zmieniającą się w czasie
reluktancją stojana,
• elektromagnetyczny
moment
tętniący
(ang.
electromagnetic ripple torque) melmag będący rezultatem
niesinusoidalnego rozkładu strumienia magnetycznego.
Składowa mcog osiąga do kilku procent momentu
znamionowego silnika i jest funkcją położenia wirnika [7]:

1
dℜ
mcog = − ψ m2
2
dθ r

(1)

gdzie ψm jest strumieniem magnetycznym magnesów
trwałych, ℜ jest całkowitą reluktancją obwodu
magnetycznego strumienia, a θr to kąt położenia wirnika.
Aby zminimalizować moment zaczepowy silnika
500STK1 żłobki stojana wykonane są ze skosem. Pomimo
tego amplituda mcog jest duża i ma znaczący wpływ na pracę
silnika momentowego.
Częstotliwość momentu zaczepowego jest zależna od
liczby żłobków stojana Ns oraz liczby biegunów wirnika p.
Okres tętnień momentu zaczepowego jest określony
zależnością [8]:

θcog =

360 o
NWW ( N s , p )

(2)

Zgodnie z danymi silnika 500STK1 z tab. 1 okres tętnień
momentu zaczepowego θcog=3.3° ponieważ najmniejsza
wspólna wielokrotność liczby żłobków stojana i liczby
biegunów NWW(Ns,p)=108.
Przykładowe przebiegi estymowanego momentu
elektromagnetycznego silnika 500STK1 pokazano na rys. 3.
W przebiegach momentu z rys. 4 pojawiają się znaczne
pulsacje o kształcie charakterystycznym dla przebiegu
momentu zaczepowego. Częstotliwość tych przebiegów fcog
wynika z częstotliwości mechanicznej silnika fmech, liczby
żłobków stojana i liczby par biegunów:

fcog = f mech ⋅ N s ( 2 p )

(3)

Znaczny moment zaczepowy prowadzi do powstania
tętnień prędkości i może uniemożliwiać poprawną pracę
napędu z silnikiem PMSM [10] - [12]. Aby temu zaradzić
stosuje się np. zaawansowane regulatory prędkości [21] lub
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Rys. 2. Przebieg międzyfazowej siły elektromotorycznej silnika
momentowego 500STK1M przy prędkości 60 obr/min

Rys. 3. Przebiegi estymowanego momentu elektromagnetycznego
silnika 500STK1M przy prędkości ωr=0,1 j.w (fcog=108 Hz)
oraz ωr=0,15 j.w. (fcog=162 Hz)

w układzie sterowania polowo zorientowanego (opisanego
w części 5 artykułu), określenie zadanej składowej q prądu
stojana isqzad na podstawie sygnału wyjściowego regulatora
prędkości isqRzad oraz składowej kompensującej isqCzad [11]:
zad
Rzad
Czad
isq
= isq
+ isq

(4)

Do wyznaczenia składowej kompensującej tętnienia
momentu iqCzad można zastosować, np. szybki regulator
prądu [10], sztuczne sieci neuronowe [4] albo estymator
momentu [13].
W układzie przedstawianym w niniejszej pracy składowa
kompensująca prądu isqCzad wyznaczana jest w bloku
kompensacji momentu zgodnie z zależnością:

(

Czad
isq
= kcog me − me const

)

(5)

gdzie me to moment elektromagnetyczny, meconst to składowa
stała momentu me, natomiast kcog jest współczynnikiem
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wzmocnienia, który w prezentowanym układzie dobierany
był
doświadczalnie.
Moment
elektromagnetyczny
me wyznaczany jest obserwatorze stanu.
4. PROCEDURA STARTOWA UKŁADU
NAPĘDOWEGO SILNIKA MOMENTOWEGO
Uruchomienie napędu silnika PMSM działającego bez
czujnika położenia i prędkości wymaga odpowiedniej
procedury startowej [16], [17].
W prezentowanym rozwiązaniu, do zapewnienia
rozruchu silnika PMSM, zastosowano regulatory PI prądu
pracujące w nieruchomym układzie współrzędnych
ortogonalnych αβ (rys. 4). Przy starcie układu zadawane są
przebiegi sinusoidalne prądów isαref, isβref, o amplitudzie Iszad
i pulsacji ωizad stopniowo narastającej tak, by wymusić pracę
silnika z niewielką prędkością obrotową. Dzięki
zastosowaniu regulacji prądu falownik zabezpieczony jest
przed przekroczeniem dopuszczalnego prądu rozruchowego.
Po uzyskaniu prędkości obrotowej 30 obr/min załączany
jest obserwator stanu, w którym obliczane są wszystkie
wielkości potrzebne do działania zamkniętego układu
regulacji. Kolejnym krokiem jest przełączenie regulatorów
prądu na pracę w układzie współrzędnych wirujących dq.
Aby prawidłowo zsynchronizować położenie osi d
z położeniem wirnika, zadawana jest zerowa wartość
składowej d prądu stojana prądu isdzad=0.
Kolejnym krokiem procedury startowej jest załączenie
nadrzędnego regulatora prędkości zadającego składową
prądu isqzad, co prowadzi do uzyskania klasycznej struktury
regulacji polowo zorientowanej silnika PMSM, omówionej
w punkcie 5. Moment zaczepowy kompensowany jest przy
działaniu układu sterowania polowo zorientowanego.

Rys. 4. Układ regulacji prądowej silnika PMSM wykorzystywany
przy rozruchu maszyny

5. UKŁAD REGULACJI
Struktura układu regulacji przedstawiona jest na rys. 5.
Działanie układu napędowego odbywa się zgodnie z zasadą
sterowania polowo zorientowanego [1], [2]. Utrzymywana
jest zerowa składowa magnesująca prądu isdzad=0 dzięki
czemu uzyskuje się maksymalny moment obrotowy [21].
Składowa momentu isqzad zadawana jest natomiast przez
regulator prędkości z uwzględnieniem układu kompensacji
tętnień momentu.
6. OBSERWATOR PRĘDKOŚCI I POŁOŻENIA
WIRNIKA
Sterowanie silnikiem momentowym wymaga znajomości
prędkości kątowej oraz kąta położenia wirnika. Wielkości te
mogą być mierzone stosując enkoder lub rezolwer albo
mogą być obliczane w obserwatorze zmiennych stanu [6].
W literaturze pokazywanych jest wiele rozwiązań
obserwatorów możliwych do zastosowania w silniku
momentowym [18]-[20].
Interesującą koncepcję obserwatora pokazano w [5], [19]
i [20]. Idea tego obserwatora (obserwatora Krzemińskiego)
polega na potraktowaniu prędkości, jako estymowanego
parametru. Obserwator ten zastosowano z powodzeniem w
układach napędowych z silnikiem indukcyjnym klatkowym i
silnikiem pierścieniowym jak również dla maszyn
synchronicznych z magnesami trwałymi montowanymi
powierzchniowo i zagłębionymi. Obserwator ten w wersji
dla maszyny PMSM z magnesami montowanymi, w
dotychczas znanych wariantach, ma 7 współczynników
wzmocnień i dlatego wymaga znacznej pracy przy ich
doborze. W obserwatorze pokazanym w [5] brak jest członu
korygującego estymację kąta położenia wirnika, co dodano

Rys. 5. Układ regulacji polowo zorientowanej silnikiem PMSM
z kompensacją tętnień momentu

w wersjach obserwatora znanych z [19] i [20] zwiększając
jednak równocześnie pracochłonność obliczeń przez
rozszerzenie równań modelu siły elektromotorycznej
i wprowadzenie dodatkowych zmiennych stabilizujących
działanie obserwatora.
W układzie napędowym z silnikiem momentowym,
przedstawionym w niniejszej pracy, zastosowano prostszą
postać obserwatora Krzemińskiego ponieważ użyto
uproszczone równania modelu zakłóceń i zrezygnowano ze
zmiennych stabilizujących. Strukturę nowej wersji
obserwatora dobrano doświadczalnie w programie
symulacyjnym a potem zweryfikowano eksperymentalnie.
Nowa wersja obserwatora jest mniej obciążająca
obliczeniowo i łatwiejsza w strojeniu, gdyż wymaga doboru
tylko trzech współczynników wzmocnień. Zaproponowano
równania obserwatora w następującej postaci:

(

)

(

)

diˆsα
1
=
− Rsˆisα + ζˆ β + uszad
+ k1 ( isα − ˆisα )
α
dτ
Ls
diˆsβ
1
ˆ
=
− Rsˆisβ − ζˆα + uszad
β + k1 is β − is β
dτ
Ls
dψˆ rα
= −ζˆ β
dτ
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(

)

(6)
(7)
(8)
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dψˆ r β
dτ

= ζˆα

(9)

d ζˆα
= −ωˆ r ζˆ β − k2 isβ − ˆisβ
dτ
d ζˆ β
= ωˆ r ζˆα + k2 ( isα − ˆisα )
dτ
dθˆr
= ωˆ r + k3ψˆ rq
dτ
d ωˆ rF
= k F ( ωˆ r − ωˆ rF )
dτ
ψˆ rα ζˆα + ψˆ r β ζˆ β
ωˆ r =
ψˆ r2

(

)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Rys. 7. Przebiegi estymowanego momentu napędowego silnika
ALXION 500STK1M w stanie ustalony bez kompensacji oraz
z kompensacją momentu zaczepowego (ωr=0.2 j.w.)

Rys. 8. Przebiegi prędkości i składowej q prądu stojana silnika
momentowego przy zmianie prędkości zadanej ωr=0,15→0,6 j.w.

Struktura układu estymacji zmiennych została pokazania
na rys. 6. Estymowana składowa q strumienia wirnika
uwzględniana jest w równaniu (12), w którym obliczany jest
kąt położenia wirnika. Zapewnia to korekcję błędu
estymowanego kąta położenia układu współrzędnych dq.
7. WYNIKI BADAŃ

Rys. 6. Struktura układu estymacji zmiennych zastosowana
w układzie napędowym silnika momentowego

W obserwatorze opisanym (6)-(14) estymowany jest kąt
położenia wirnika θr oraz prędkość obrotowa ωr. Siły
elektromotoryczne obliczane są następująco:

( )
êsβ = −ψ mωˆ rF cos (θˆr )
êsα = ψ mωˆ rF sin θˆr

(15)
(16)

natomiast moment elektromagnetyczny zgodnie ze wzorem:

m̂e =

30

eˆ sα ˆisα + eˆ sβ ˆisβ

ωˆ rF

(17)

Badania eksperymentalne potwierdziły poprawność
działania
prezentowanego
układu
sterowania
bezczujnikowego z kompensacją tętnień momentu.
Bez układu kompensacji momentu, napęd nie pracował
stabilnie powyżej prędkości około 0,25 j.w., co wynikało ze
znacznych tętnień prądu i w efekcie aktywacji
zabezpieczenia nadprądowego falownika.
Na rys. 7 pokazano efekt działania kompensacji
momentu. Jak można zauważyć tętnienia momentu zostały
zredukowane o około 70%.
Redukcja drgań momentu umożliwiła uzyskanie
poprawnej pracy układu regulacji prędkości. Na rys. 8
przedstawiono przebiegi prędkości i prądu isq przy zmianie
zadanej prędkości obrotowej silnika. Taki zakres zmian
prędkości był niemożliwy do osiągnięcia bez działania
układu kompensacji tętnień momentu.
8. WNIOSKI KOŃCOWE
Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły
poprawność
zaproponowanego
układu
sterowania
bezczujnikowego
silnikiem
momentowym
PMSM.
Uzyskano pracę układu napędowego bez czujników
prędkości i położenia. Zaproponowano nową wersję
obserwatora Krzemińskiego, która zapewnia odtwarzanie
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zmiennych stanu z dokładnością pozwalającą na pracę
układu w trybie sterowania bezczujnikowego. Prostszy
model zakłóceń tego obserwatora ogranicza wymagania
obliczeniowe a mniejsza liczba wzmocnień tego obserwatora
ułatwia ich dobór.
9. BIBLIOGRAFIA
1.

Zawirski K.: Sterowanie silnikiem synchronicznym o
magnesach trwałych, Wydawnictwo Politechniki
Poznańskiej, Poznań 2005.
2. Sieklucki G., i inni: Modele i zasady sterowania
napędami elektrycznymi, Wyd. AGH, Kraków 2014.
3. Brock S.: Wpływ tętnień momentu wytwarzanego przez
silnik synchroniczny o magnesach trwałych na
dokładność pracy napędu bezpośredniego, Politechnika
Poznańska, Elektryka 2/2012, s. 45-54.
4. Pajchrowski T., Wójcik A.” Kompensacja momentu
zaczepowego w napędzie z silnikiem PMSM z
wykorzystaniem sterowania z uczeniem iteracyjnym,
XIII
Konferencja
Naukowa
Sterowanie
w
Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE
2017, Łódź, 22-24 listopada 2017.
5. Morawiec Marcin, Krzemiński Zbigniew, Lewicki
Arkadiusz, Sterowanie silnikiem o magnesach trwałych
PMSM z obserwatorem prędkości kątowej wirnika,
Przegląd Elektrotechniczny, nr 8/2009.
6. Li Yongdong, Zhu Hao, Sensorless Control of
Permanent Magnet Synchronous Motor – A Survey,
IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference
(VPPC), September 3-5, 2008, Harbin, China.
7. Moravec Jan, Torque ripple of permanent magnet
synchronous torque motor, konferencja Studentské
tvůrčí činnosti, STČ 2010.
8. Chun-Yu Hsiao, Sheng-Nian Yeh, Jonq-Chin Hwang: A
novel cogging torque simulation method for permanentmagnet synchronous machines, Energies, Nr 4, 2011.
9. Keyhani A., Stunder C., Sebastian T., Murthy S. K.,
Study of Cogging Torque in Permanent Magnet
Machines, Electric Machines and Power Systems, 1999.
10. Holtz J., Springob L.: Identification and compensation
of torque ripple in high-precision permanent magnet
motor drives, IEEE Transactions on Industrial
Electronics, 1996, Vol. 43, Nr 2, p. 309–320.

11. Brock S., Deskur J.: A practical approach to
compensation of torque ripple in high precision
permanent magnet motor drives. 3th International
Conference on Electrical Drives and Power Electronics,
Dubrovnik, Croatia 28.IX 2005.
12. Panda S.K., Xu J.-X., Qian W.: Review of torque ripple
minimization in PM synchronous motor drives, IEEE
Power and Energy Society General Meeting, 2008.
13. Grcar B., Cafuta P., Stumberger G. Stanković A.M.:
Control-Based Reduction of Pulsating Torque for
PMAC Machines, IEEE Transaction on Energy
Conversion, Vol.17, Nr 2, June 2002, s.169-175.
14. Studer C., Keyhani A., Sebastian T. Murthy S.K.: Study
of cogging torque in permanent magnet machines,
Thirty-Second IAS Annual Meeting, IAS '97, IEEE
Industry Applications Conference, New Orleans, USA
15. Frameless brushless motors for direct drive. Alxion
STK, http://www.alxion.com/products/stk-motors/.
16. Chen Ning, Wang Zhihong, Yu Shouyi, Gui Weihua,
Guo Yuqian: A New Starting Method of Sensorless
PMSM Motors Based on STM32F103B, 29th Chinese
Control Conference July 29-31, 2010, Beijing, Chiny.
17. Toshifumi Yamakawa, Shinji Wakao, Keiichiro Kondo,
Takashi Yoneyama, Shun Taniguchi, Shinsuke
Mochizuki: Starting Procedure of Rotation Sensorless
PMSM at Coasting Condition for Railway Vehicle
Traction, 2009 Wiley Periodicals, Inc. Electrical
Engineering in Japan, Vol. 169, No. 2, 2009, s. 56-63.
18. Lipeng Wang, Huaguang Zhang and Xiuchong Liu:
Sliding mode variable structure i/o feedback
linearization design for the speed control of pmsm with
load torque observer, ICIC International, Vol. 9, No. 8,
August 2013.
19. Krzemiński Z.: Obserwator prędkości maszyny
synchronicznej z zagłębionymi magnesami trwałymi,
Przegląd Elektrotechniczny, R. 86, Nr 2, 2010.
20. Krzemiński
Z.:
Obserwatory
prędkości
dla
bezczujnikowego
sterowania
maszynami
prądu
przemiennego, Przegląd Elektrotechniczny, R. 90, Nr 5,
2014.
21. Zawada T., Borejko M., Precyzyjne układy napędowe,
Elektronika, Nr 1, 2004, s. 16-21.

SENSORLESS LOW SPEED PMSM CONTROL
WITH COGGING TORQUE COMPENSATION
The paper presents a possible implementation of a sensorless low speed permanent magnet synchronous machine
(PMSM) control. The test setup for this purpose consists of an individual and programmable back-to-back voltage inverter
and a PMSM with nominal power of 12 kW and nominal speed of 600 rpm. The impact of cogging torque oscillations is
identified, which cause significant problems in the implementation of a Field Oriented Control for low speed PMSM. In
order to handle this torque oscillation problem a compensation method is proposed as well. A start-up procedure for the
control system was implemented that allows a motor start without any rotor angle and speed sensors. The presented control
method is based on the Field Oriented Control with PI stator current controllers in dq axes. Furthermore, the equations of the
applied state observer are shown. The observer estimates all of the control variables necessary using phase current
measurement and the information of the desired stator voltage. All theoretical assumptions are verified with experimental
results, which show the proper operation of the low speed PMSM drive.

Keywords: permanent magnet synchronous motor, torque motor, sensorless control, cogging torque.
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Streszczenie: Wzrost popularności miejskiego szynowego
transportu zelektryfikowanego skłania do poszukiwania możliwości
zwiększenia jego efektywności energetycznej. W pracy
przedstawiono wyniki symulacji jazdy pociągu szybkiej kolei
miejskiej (SKM) przy różnych profilach prędkości oraz obciążeniu,
dla zmiennej oraz stałej sprawności energetycznej napędu pojazdu.
Zmienną sprawność napędu pojazdu uwzględniono na podstawie
m.in. sporządzonej mapy sprawności silnika w zależności od jego
prędkości kątowej i momentu obciążenia. Mapę zaimplementowano
w modelu pojazdu zrealizowanym w środowisku Matlab/Simulink,
pozwalającym na wykonanie przejazdu teoretycznego dla różnych
strategii prowadzenia pociągu. Zaprezentowano przebiegi zużycia
energii zespołu trakcyjnego na przykładowym odcinku linii SKM
w Trójmieście. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do dalszych
badań efektywności energetycznej pojazdów SKM.
Słowa kluczowe: trakcja elektryczna, przejazd teoretyczny,
efektywność energetyczna, szybka kolej miejska, silnik indukcyjny.

1. WSTĘP
Analizując
efektywność
energetyczną
pojazdu
szynowego należy zwrócić uwagę na warunki pracy jego
napędu. W przeciwieństwie do typowych maszyn
elektrycznych zainstalowanych w napędach przemysłowych,
silniki trakcyjne pracują w warunkach zmieniającej się
w szerokim zakresie prędkości kątowej oraz momentu
obciążenia. Dodatkowo, ruch kolejowy charakteryzuje się
cyklicznością rozruchu oraz hamowania, wynikającą m.in.
z postojów na stacjach. Zapotrzebowanie pojazdu na energię
zależy od czynników takich jak: profil prędkości, profil
trasy, konstrukcja napędu czy technika prowadzenia pojazdu
[1–4]. Nie można również pominąć wpływu układu zasilania
(w szczególności wartości napięcia na odbieraku) na
parametry pracy napędu trakcyjnego [5, 6]. Zwraca się przy
tym uwagę, że katalogowe wartości współczynników
sprawności są określone w stanie pracy ustalonej, dla silnika
obciążonego momentem znamionowym. Istotnym staje się
więc pytanie, w jaki sposób będzie zmieniać się sprawność
napędu pojazdu w różnych warunkach ruchowych i jaki
będzie tego wpływ na zużycie energii.
Szczególnym przypadkiem kolejowego systemu
transportowego jest szybka kolej miejska – linie
obsługiwane są w regularnych odstępach czasowych, przez
jednakowe pojazdy (zwykle elektryczne zespoły trakcyjne –
ezt). Prędkości nie przekraczają 100 km/h, a odległości
pomiędzy stacjami są niewielkie (rzędu 1500 m). Na tej

podstawie można przyjąć, że typ napędu trakcyjnego, profil
prędkości oraz obciążenie napędu (opory ruchu, masa
przewożonych pasażerów) będą mieć kluczowy wpływ na
energochłonność pojazdu.
Dostępne obecnie komercyjne uniwersalne programy
do obliczeń przejazdów teoretycznych (np. Dynamis, TOM)
charakteryzują się standardowymi możliwościami symulacji
przejazdów [7, 8]. Ze względu na brak możliwości
dokładniejszego
modelowania
układu
napędowego,
a zwłaszcza jego sprawności energetycznej, nie są one
w rozpatrywanym przypadku wykorzystywane.
2. NAPĘD TRAKCYJNY I JEGO SPRAWNOŚĆ
2.1. Układ napędowy elektrycznego zespołu trakcyjnego
Analizowanym
pojazdem
jest
czteroczłonowy
elektryczny zespół trakcyjny o mocy 2 MW. Napęd stanowią
cztery silniki indukcyjne o mocy znamionowej 500 kW
każdy, zasilane parami z przekształtników tranzystorowych.
Poglądowy schemat blokowy układu napędowego
przedstawiono na rysunku 1. Pojazd pozwala na
przewiezienie do 400 pasażerów, zapewniając adekwatne
przyspieszenie rozruchu na poziomie 1 m/s2 do prędkości
40 km/h. Są to parametry typowe dla pojazdów
eksploatowanych w Polsce np. Newag Impuls, Pesa Elf,
Stadler Flirt.

Rys. 1. Schemat blokowy układu napędowego ezt

10 pkt
Katalogowe wartości sprawności indukcyjnych
silników trakcyjnych zawierają się zwykle pomiędzy 88%
a 95% – w zależności od mocy oraz konstrukcji maszyny.
Wyższą sprawnością charakteryzują się nowoczesne silniki
synchroniczne z wysokoenergetycznymi magnesami
trwałymi, jednak ze względu na wysoki koszt takiej
maszyny
oraz
konieczność
przewymiarowania
przekształtnika są one stosowane w ograniczonym zakresie.
Wysoką sprawność (rzędu 95%) posiadają również silniki
prądu stałego, jednak nie są one stosowane w nowych
pojazdach ze względu na koszty obsługi oraz wysoką masę
w stosunku do mocy.

Sprawność układu napędowego pojazdu trakcyjnego
zależy również od przekształtnika energoelektronicznego.
Obecnie stosuje się urządzenia wykorzystujące tranzystory
IGBT lub MOSFET, których współczynniki sprawności
wynoszą powyżej 98%. Jeszcze wyższe sprawności uzyskuje
się dla tranzystorów i diod SiC, których już obecne
parametry pozwalają na zastosowanie w napędach
trakcyjnych. Podczas pracy przekształtnika energia jest
tracona nie tylko w związku z komutacją łączników
półprzewodnikowych, ale również podczas przewodzenia,
gdyż spadki napięcia na tranzystorach wysokonapięciowych
wynoszą od 1,5 V do 3,5 V przy prądach rzędu setek
amperów.
2.2. Mapa sprawności silnika trakcyjnego
Celem określenia sposobu, w jaki zmienia się
sprawność silnika indukcyjnego zależnie od momentu
obciążenia oraz prędkości kątowej, konieczne było
sporządzenie mapy sprawności analizowanej maszyny [9,
10]. Podstawę obliczeń stanowił model obwodowy silnika,
gdzie wartości poszczególnych elementów wyznaczono na
podstawie dokumentacji producenta [2, 11, 12].
Współczynniki sprawności w poszczególnych punktach
pracy uzyskano na drodze serii symulacji, poprzez
zadawanie określonych momentów obciążenia przy
ustalonych prędkościach kątowych maszyny. Wizualizację
mapy sprawności, w analizowanym zakresie prędkości oraz
momentu obrotowego, zaprezentowano na rysunku 2.

wpływać na zużycie energii przez pojazd, analizie podlegał
tylko jeden zespół trakcyjny. Jednocześnie założono, że
całość energii hamowania odzyskowego jest zużywana przez
inne odbiory. Dopuszczalną prędkość określono na poziomie
70 km/h, przy czym zdefiniowano dwa profile prędkości –
bez wybiegu (po rozpędzeniu pociąg porusza się
z prędkością ustaloną) oraz z wybiegiem (po rozpędzeniu
pociąg porusza się wybiegiem; jeżeli w tym czasie prędkość
spadnie do 60 km/h następuje ponowne rozpędzanie).
Przyjęte profile prędkości ilustruje rysunek 3.

Rys. 3. Założone profile prędkości pociągu na linii SKM

Obliczenia przejazdu teoretycznego wykonano
w oparciu o program zaimplementowany w środowisku
Matlab/Simulink.
Uproszczony
schemat
zależności
pomiędzy modułami modeli programu przedstawiono na
rysunku 4.
Zadawanie profilu prędkości odbywa się za pomocą
modelu układu sterowania, obliczającego wartość prędkości
zadanej dla regulatora układu napędowego. Tutaj również
definiuje się żądaną dynamikę rozruchu/hamowania oraz
czas postoju na stacjach. Wartość napięcia na odbieraku
pojazdu jest obliczana w oparciu o model układu zasilania,
na podstawie wartości pobieranego prądu przez pociąg oraz
jego położeniu. Ostatecznie, obliczany jest bilans energii
i energochłonność pojazdu, czyli jednostkowe zużycie
energii.

Rys. 2. Mapa sprawności silnika indukcyjnego o mocy 500 kW
(sprawność katalogowa 94%)

10 pkt
Najwyższą sprawność silnika odnotowano przy
momencie obciążenia wynoszącym 2200 Nm i prędkości
około 1400 obr/min – sięgnęła ona wówczas 94,9%. Z rys. 2
wynika, że analizowana maszyna indukcyjna charakteryzuje
się najlepszą sprawnością, gdy jest obciążona momentem nie
mniejszym niż 50% wartości katalogowej, przy prędkościach
kątowych w zakresie 60 – 180% prędkości bazowej. Przy
niskich prędkościach kątowych (odpowiadających prędkości
liniowej pojazdu ok. 5 km/h) oraz małych obciążeniach
sprawność spada do poziomu 40% i mniej – zatem
większość pobieranej energii jest tracona. Przy wyższych
prędkościach sprawność spada ze względu na rosnący udział
strat o charakterze mechanicznym.
Rys. 4. Struktura programu do analizy energochłonności pojazdu

3. PRZEJAZD TEORETYCZNY
Analizę przeprowadzono dla pociągu Szybkiej Kolei
Miejskiej w Trójmieście, na wybranym odcinku linii
kolejowej nr 250 pomiędzy stacjami Gdynia Orłowo oraz
Gdańsk Zaspa. Ponieważ celem badań było określenie,
w jaki sposób zmienny współczynnik sprawności będzie

34

Kluczowym elementem programu jest model pojazdu,
gdzie obliczane są wszystkie parametry ruchowe oraz
elektryczne pociągu. Za regulację prędkości odpowiedzialne
są dwa regulatory typu PI – osobny dla napędu oraz
hamulców
pneumatycznych;
ograniczenie
wartości
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wyjściowych regulatora zaprogramowano posługując się
charakterystyką trakcyjną napędu. Następnie obliczany jest
prąd pojazdu, zależny od mocy mechanicznej, sprawności
(przekładni mechanicznych, silników oraz przekształtników
energoelektronicznych), mocy potrzeb nietrakcyjnych oraz
napięcia w sieci trakcyjnej. Mapę sprawności maszyny
zaimplementowano w postaci trójwymiarowej tablicy
interpolacyjnej, gdzie wartości wyjściowe określane są na
podstawie wytwarzanego przez silnik momentu oraz
prędkości kątowej (przeliczonych z siły pociągowej
i prędkości liniowej pojazdu). Uwzględniono również straty
energii w przekształtniku trakcyjnym (komutacyjne oraz
przewodzenia, z uwzględnieniem architektury układu
napędowego). Dla porównania, istnieje możliwość
wykonania symulacji także przy stałych współczynnikach
sprawności układu napędowego pojazdu.
4. WYNIKI SYMULACJI PRZEJAZDU POCIĄGU NA
LINII SKM

Różnica wynika z faktu, że podczas rozruchu silniki
pojazdu są w pełni obciążone momentem – napęd musi
wygenerować niezrównoważoną siłę pociągową, by nadać
pociągowi przyspieszenie. Podczas jazdy ze stałą prędkością
napęd pracuje jedynie na zrównoważenie oporów ruchu,
których wartość jest w tym przypadku dość niska (kilka
procent maksymalnego momentu silników), pojazd jest więc
niedociążony. Zastosowanie pojazdu o mniejszej mocy
mogłoby nieznacznie poprawić sprawność przy jeździe ze
stałą prędkością, jednak miałoby negatywny wpływ na
przyspieszenie pociągu, co w przypadku szybkiej kolei
miejskiej ma kluczowe znaczenie [2].
Osiągane niskie wartości współczynnika sprawności
(dwukrotnie mniejsze od katalogowych) prowadzi do
zwiększonego zużycia energii na cele trakcyjne.
Przeprowadzono więc porównawcze symulacje przy stałych
oraz zmiennych współczynnikach sprawności. Przebiegi
energii pobranej/oddanej do sieci trakcyjnej przedstawiono
na rysunku 7.

Badania symulacyjne wykazały duży wpływ techniki
jazdy na sprawność energetyczną pojazdu. Podczas jazdy
bez wybiegu, ze stałą prędkością o wartości 70 km/h,
współczynnik sprawności napędu η pojazdu osiąga wartości
rzędu 50 – 80%. Profil prędkości oraz przebieg sprawności
przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 7. Przebiegi energii pobieranej/oddawanej przez pojazd na
odcinku Gdynia Orłowo – Gdańsk Zaspa (po rozruchu jazda ze
stałą prędkością)

Rys. 5. Przebiegi prędkości oraz sprawności pojazdu na odcinku
Gdynia Orłowo – Sopot Kamienny Potok (po rozruchu jazda ze
stałą prędkością)

Alternatywny profil prędkości (zakładający jazdę
z wybiegiem) pozwala na utrzymanie sprawności na
znacznie wyższym poziomie, około 80%, co pokazano na
rysunku 6.

Zaobserwowano wyraźną różnicę w bilansie
energetycznym, wynoszącą 12,2 kWh. Podczas jazdy ze
stałą prędkością następuje nieefektywna przemiana energii
elektrycznej w mechaniczną – co wyraża stosunkowo mała
wartość zmiennego współczynnika sprawności. Mniejszą
różnicą charakteryzuje się drugi przypadek, w którym
uwzględnia się jazdę z wybiegiem – przebiegi energii
przedstawiono na rysunku 8.

Rys. 8. Przebiegi energii pobieranej/oddawanej przez pojazd na
odcinku Gdynia Orłowo – Gdańsk Zaspa (po rozruchu jazda
wybiegiem)
Rys. 6. Przebiegi prędkości oraz sprawności pojazdu na odcinku
Gdynia Orłowo – Sopot Kamienny Potok (po rozruchu jazda
wybiegiem)

Rozbieżności są mniejsze, niż przy jeździe ze stałą
prędkością, ponieważ teraz napęd nie pracował w stanie
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niedociążenia. Różnica w bilansie energii wynika z niskiej
sprawności napędu przy małych prędkościach – do 30 km/h.
Przyspieszanie oraz hamowanie również odbywa się
w sposób mniej efektywny, niż zakłada stały współczynnik.
Zestawienie wszystkich wyników przedstawiono w tabeli 1.

optymalizacji techniki prowadzenia pociągu pod kątem
ograniczenia strat energii w napędzie.
6. BIBLIOGRAFIA
1.

Tablica 1. Zestawienie zużycia energii ezt
Wartość

Bez wybiegu

Z wybiegiem

η=const

η=var

η=const

η=var

Zużyta energia
E∑ [kWh]

114,3

126,5

89,03

92,21

Energochłonność
[Wh/paskm]

24,96

27,61

19,44

20,13

5. PODSUMOWANIE
Przy badaniu energochłonności nowoczesnego taboru,
należy uwzględnić fakt zmieniającej się – w zależności od
obciążenia i parametrów ruchowych pojazdu – sprawności
napędu trakcyjnego. Wyniki przeprowadzonych analiz
dowodzą, że zastosowanie stałych współczynników
sprawności w obliczeniach efektywności energetycznej
pojazdu powoduje zaniżenie bilansu energii nawet do 10%.
Największe różnice obserwuje się kiedy napęd pojazdu jest
niedociążony, np. jazda z prędkością ustaloną na torze
poziomym. Stwierdza się, że w przypadku szybkiej kolei
miejskiej jest pożądane odpowiednie profilowanie prędkości
tak, aby uzyskać większą efektywność energetyczną
przejazdów ezt. Technika jazdy dążąca do maksymalizacji
jazdy wybiegiem niesie ze sobą zmniejszenie zużycia energii
ponieważ napęd pracuje w obszarze wysokiej sprawności.
Ze względu na możliwość osiągnięcia przez
nowoczesne napędy dowolnego punktu pracy w obszarze
ograniczonym charakterystyką trakcyjną, koniecznym jest
uwzględnienie zmieniającej się sprawności – szczególnie
silnika trakcyjnego (przy niskich wartościach prędkości
kątowej i/lub momentu obciążenia, wartość sprawności jest
znacznie niższa od katalogowej). Stałe współczynniki
sprawności można uznać za wystarczające do uśrednionej
analizy energochłonności.
Dalsze analizy, zmierzające do optymalizacji
energetycznej systemu transportowego szybkiej kolei
miejskiej będą więc zawierać mapy sprawności dla silników
trakcyjnych. Zwraca się również uwagę na możliwość
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ANALYSIS OF URBAN RAIL VEHICLE ENERGY CONSUMPTION
WITH VARIABLE EFFICIENCY FACTOR
Increasing popularity of urban rail transport motivates research for its energy efficiency improvements. This paper
discusses how variable efficiency factor influences train energy consumption in traction calculations, focusing on urban rail
transport. To approximate motor efficiency, which depends on angular velocity and load torque, the efficiency map was
created and implemented in rail vehicle model. Model was developed in Matlab/Simulink. Through simulations, energy
consumption of the train running on a part of SKM Trójmiasto line was calculated for different velocity profiles, and for
constant and variable drive efficiency factor. Presented results are used as a basis for further research.
Keywords: electric traction, train run calculation, energy efficiency, urban rail transport, induction motor.
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Streszczenie: W referacie opisano problem wykrywania oraz
klasyfikacji stanu retinopatii cukrzycowej ze zdjęć dna oka przy
pomocy głębokich sieci neuronowych. Retinopatia cukrzycowa jest
chorobą oczu często występującą u osób z cukrzycą. Nieleczona
prowadzi do uszkodzenia wzroku, a nawet ślepoty. W pracy
badawczej
opracowano
system
wykrywania
retinopatii
cukrzycowej na podstawie zdjęć dna oka. Opracowana sieć
neuronowa przypisuje stan choroby w 5 stopniowej skali – od
braku choroby do najbardziej zaawansowanego stanu choroby.
Zaproponowano specjalny system kodowania klas w celu
uchwycenia wielkości różnicy pomiędzy rzeczywistymi a
predykowanymi stanami choroby. Uzyskano wysokie wyniki
klasyfikacji na zbiorze testowym. W celu oceny skuteczności
działania systemu wykorzystano miary statystyczne takie jak
ważona Kappa i dokładność.
Słowa kluczowe: głębokie uczenie, sieci neuronowe, retinopatia
cukrzycowa.

1. WSTĘP
Retinopatia cukrzycowa jest chorobą oczu związaną z
występowaniem u pacjenta cukrzycy. Nawet do 45%
pacjentów zdiagnozowanych z cukrzycą posiada pewien stan
retinopatii cukrzycowej. Światowa Organizacja Cukrzycy
przewiduje wzrost zachorowań na cukrzycę w następnych
latach, efektem tego będzie wzrost występowania retinopatii
cukrzycowej w populacji. Retinopatia cukrzycowa prowadzi
do uszkodzenia wzroku, a nawet ślepoty. Obecnie jest jedną
z najczęstszych przyczyn utraty wzroku.
Obecnie choroba diagnozowana jest na podstawie
analizy zdjęć dna oka (rys 1.). Jest to czasochłonny proces
wykonywany przez lekarza okulistę. Choroba stanowi
poważny problem w rejonach gdzie dostęp do specjalistów
jest utrudniony. Wczesne wykrycie choroby znacznie
zmniejsza ryzyko utraty wzroku. Wymienione czynniki
motywują do badań nad opracowaniem komputerowego
systemu wspomagania analizy zdjęć dna oka.

Rys. 1. Zdjęcie dna oka

Proponowanym narzędziem do analizy zdjęć dna oka
są głębokie konwolucyjne sieci neuronowe (CNN). Ich
dynamiczny rozwój w ostatnich latach spowodowany był
pojawieniem się dużych zbiorów danych oraz znacznym
wzrostem mocy obliczeniowej. Metody głębokiego uczenia
wywodzą się z klasycznych sieci neuronowych.
Współczesne konwolucyjne sieci neuronowe, które używane
są do rozwiązywania różnorodnych zadań, posiadają wiele
warstw oraz miliony parametrów.
Prawie każdy system klasyfikacji obrazu można
podzielić na 2 moduły – moduł ekstrakcji cech oraz moduł
klasyfikacji. Moduł ekstrakcji cech wydobywa ze zdjęcia
najważniejsze cechy, które następnie przekazywane są na
wybrany klasyfikator (np. algorytm regresji liniowej, SVM,
sieci neuronowe). Przekazanie obrazu bezpośrednio na
klasyfikator nie przynosi dobrych efektów ze względu na
duży rozmiar wektorów wejściowych np. małe zdjęcie
200x200 pikseli zawiera aż 40 tys. pikseli. Z tego powodu
istotna jest ekstrakcja cech, która zmniejsza ilość cech
(wejść do sieci) podawanych na klasyfikator, dodatkowo
cechy te znacznie lepiej opisują obraz. Klasyczne systemy
klasyfikacji obrazu wymagają ręcznego przygotowania
modułu ekstrakcji cech. Należy wybrać odpowiednie
algorytmy oraz ich parametry. Zaletą głębokich sieci
neuronowych oraz przyczyną ich sukcesu była możliwość
automatycznej ekstrakcji cech. Z tego powodu głębokie sieci
neuronowe są w stanie przetwarzać surowe obrazy bez
konieczności ich intensywnego przetwarzania. Ponadto
moduł ekstrakcji cech oraz klasyfikacji są jednym systemem,
który uczony jest podczas procesu optymalizacji sieci

neuronowej. W klasycznych rozwiązaniach oba moduły są
zwykle oddzielnym zbiorem algorytmów.
W
publikacji
zaprezentowano
automatyczny,
wspomagany komputerowo system wykrywania oraz
przypisywania stopnia retinopatii cukrzycowej na podstawie
zdjęć dna oka. Do uczenia systemu wykorzystano bazę zdjęć
dna oka składająca się z ponad 80 tys. obrazów. Działanie
systemu sprawdzono na dwóch problemach: wykrywanie
retinopatii
cukrzycowej
(problem
binarny)
oraz
przypisywanie zaawansowania retinopatii cukrzycowej
(problem wieloklasowy).
2. GŁĘBOKIE KONWOLUCYJNE SIECI
NEURONOWE
Głębokie konwolucyjne sieci neuronowe składają się z
wielu warstw. Najczęściej wykorzystywanymi warstwami
są: warstwa konwolucyjna, warstwa aktywacji oraz warstwa
redukująca rozmiar. Warstwy te budują moduł ekstrakcji
cech. Moduł klasyfikacji zbudowany jest natomiast z
klasycznych warstw sieci neuronowej.

zdjęć wysokiej rozdzielczości, podzielonych na 5 klas
odpowiadającym różnemu stopniowi zaawansowania
choroby. Każde ze zdjęć ocenione zostało przez
kwalifikowanego okulistę. Dostarczone zdjęcia wykonane
zostały różnym sprzętem oraz w różnych warunkach.
Ponadto część zdjęć zawiera artefakty kamery, które
przypominają symptomy pierwszego stopnia retinopatii
cukrzycowej.
Kolejnym
problemem
jest
silne
niezbilansowanie klas, które znacznie utrudnia uczenie
głębokich sieci neuronowych. Na przykład: pierwsze klasa
zawiera aż 60 tys. zdjęć, natomiast piąta klasa reprezentująca
najwyższy stopień choroby zawiera około 2 tys. zdjęć.
4. ARCHITEKTURA
W
celu
realizacji
zadania
klasyfikacji
zaimplementowano sieć VGG16 [3], która była wcześniej
wytrenowana na zbiorze Imagenet. Struktura architektury
przedstawiona jest w tabeli 1.
Tabela 1. Struktura sieci neuronowej
VGG-D
Warstwa wejściowa (224x224x3)
Konwolucja (3x3, 64) x2
MaxPooling
Konwolucja (3x3, 128) x2
Maxpooling
Konwolucja (3x3, 256) x3
MaxPooling

Rys. 2. Konwolucyjna sieć neuronowa [1]

Warstwy konwolucyjne przeprowadzają wielokrotną
operację filtrowania obrazu wejściowego, tworząc tzw.
mapy cech. Następnie mapy cech poddawane są funkcji
aktywacji, która wprowadza nieliniowość w sieci
neuronowej, zwiększając możliwość reprezentacji sieci.
Najczęściej wykorzystywaną funkcją aktywacji jest funkcja
ReLU (Rectified Linear Unit) opisana wzorem
f(x)=max(x,0). Funkcja sprowadza wszystkie wartości
pikseli mniejszych od zera do zera. W literaturze, warstwa
aktywacji najczęściej traktowana jest jako część składowa
warstwy konwolucyjnej i nie uwzględnia się jej w tabelach
opisujących architekturę. Pomiędzy niektórymi warstwami
konwolucyjnymi wprowadzana jest warstwa redukująca
rozmiar obrazu. Redukcja rozmiaru obrazu prowadzi do
lepszych możliwości generalizacji sieci neuronowej, ponadto
znacząco redukuje czas uczenia sieci neuronowej.
Kolejną warstwą często stosowaną w głębokich
sieciach neuronowych jest warstwa dropout. Warstwa
znacznie poprawia możliwości generalizacji sieci
neuronowej. Podczas treningu warstwa usuwa losowo część
z neuronów na czas kilku przykładów uczących, następnie
aktualizuje wagi pozostałych neuronów. Po aktualizacji wag
neurony są przywracane i proces się powtarza. Warstwy
dropout działają tylko podczas uczenia sieci neuronowej, w
fazie testowej natomiast wszystkie neurony są przywracane,
a ich wagi przeskalowane.
3. ZBIÓR DANYCH

Konwolucja (3x3, 512) x3
MaxPooling
Konwolucja (3x3, 512) x3
MaxPooling
4048 KN
Dropout

x2

Wyjście (4 neurony sigmoidalne)

Struktura przyjmuje na wejście kolorowe zdjęcia.
Wszystkie użyte filtry konwolucyjne posiadają rozmiar 3x3.
Ilość filtrów w warstwach wynosi od 64 do 512. Warstwa
MaxPooling zmniejsza rozmiar map cech. Ostatnie warstwy
głębokiej sieci neuronowej składają się z klasycznych
warstw w których skład wchodzą klasyczne neurony (KN).
Cztery neurony sigmoidalne zostały wykorzystane w celu
zaproponowanego zakodowania 5 klas.
5. PROCES UCZENIA
5.1. Wstępne przetwarzanie danych
Rozmiar zdjęć został przeskalowany tak aby
dopasować go do założonego rozmiaru wejścia sieci.
Dodatkowo zdjęcia zostały tak skadrowane, aby widoczne
na nich oczy miały równy promień na wszystkich zdjęciach.
Następnie przeprowadzono normalizacje danych w celu
osiągnięcia średniej zbioru równą zero oraz odchylenia
standardowego równego jeden. Kolejnym krokiem było
odjęcie lokalnego koloru średniego (rys. 3). Operacje te
umożliwiły wyszczególnienie istotnych informacji w
zdjęciu, które są najbardziej przydatne w procesie
klasyfikacji.

Podczas opracowywania systemu skorzystano z
reprezentatywnej bazy danych udostępnionej przez
organizację EyePACS [2]. Zbiór składa się z około 80 tys.
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Rys. 3. Zdjęcia po odjęciu lokalnego koloru

W celu zwiększenia możliwości klasyfikacji sieci
neuronowych przeprowadzono rozszerzanie ilości danych
polegające na odbiciach zdjęć, przybliżaniu, rozciąganiu itp.
5.2. Specjalne kodowanie klas
Zadanie klasyfikacji zdjęć dna oka jest zadaniem
wieloklasowym. Nie jest to jednak klasyczna klasyfikacja
wieloklasowa, ze względu na uwzględnianie różnicy
pomiędzy rzeczywistym a predykowanym stanem choroby.
Jest to szczególnie istotne w zastosowaniach medycznych,
gdzie niewykrycie choroby może skutkować utratą zdrowia
pacjenta. W celu uchwycenia tej informacji zastosowano
specjalne kodowanie klas. Na przykład dla problemu 4klasowego kolejne wektory kodujące wyglądają następująco:
[0 0 0], [1 0 0], [1 1 0], [1 1 1]. Wykorzystanie takiego
kodowania umożliwia określenie różnicy pomiędzy klasami,
ponadto w łatwy sposób pozwala na włączenie tej informacji
w algorytm optymalizacyjny. Ponadto zastosowano
klasyczne kodowanie „1 z n” w celu badania efektywności
zaproponowanego kodowania.
5.3. Uczenie sieci neuronowej
Głęboka sieć neuronowa uczona jest przy pomocy
algorytmu SGD (Stochastic Gradient Descent), który
minimalizuje funkcję celu wykorzystując informację o
gradientach względem parametrów sieci neuronowej. Ze
względu na wykorzystanie specjalnego kodowania,
zmodyfikowana została funkcja celu. Funkcja celu dla
pojedynczego przykładu uczącego jest sumą entropii
krzyżowych pomiędzy odpowiadającymi sobie wartościami
wektorów rzeczywistych oraz predykowanych.
5.4. Sprzęt i oprogramowanie
Ze względu na wysokie koszty obliczeniowe głębokich
sieci neuronowych, uczenie sieci wymaga wydajnego
sprzętu wyposażonego w jednostki GPU. W celu
przeprowadzenia uczenia sieci neuronowej wykorzystano
jednostkę komputerową wyposażoną w następujące
komponenty: karta graficzna GeForce GTX 770 z pamięcią
2 GB, procesor Intel Core i7-5820K, pamięć RAM 64 GB.
System opracowano wykorzystując język Python.
Skorzystano z bibliotek TensorFlow, która umożliwia
budowanie grafów obliczeniowych oraz automatyczne
różniczkowanie. Ponadto użyto biblioteki Keras, która
pozwala na szybkie prototypowanie architektur sieci
neuronowych.
6. WYNIKI
6.1. Wykorzystane miary statystyczne
W celu oceny jakości działania stworzonego systemu
wykorzystano dwie miary statystyczne – dokładność oraz
współczynnik Kappa. Dokładność jest stosunkiem ilości
poprawnie sklasyfikowanych zdjęć do ilości wszystkich
zdjęć. Współczynnik Kappa jest miarą zgodności pomiędzy
dwiema ocenami. Jej wartość waha się od -1 do 1, gdzie 1

oznacza całkowitą zgodność ocen. Współczynnik dostarcza
znacznie więcej informacji na temat systemu niż dokładność.
Na przykład, w przypadku dwóch lekarzy: jeden z nich
ocenia każdą chorobę myląc się o jeden stopień (np. brak
choroby ocenia jako słaby objaw retinopatii cukrzycowej), a
drugi lekarz myli się o znacznie wyższy stopień (np.
najcięższy stopień retinopatii ocenia jako brak choroby).
Obaj lekarze będą mieli zerową dokładność ponieważ każdy
z nich się myli. Natomiast współczynnik kappy pierwszego
lekarza będzie znacznie wyższy ze względu na to, że
popełniał mniejsze błędy.
Dodatkowo wprowadzono zadanie klasyfikacji
dwuklasowej, w której algorytm rozpoznawał brak choroby
lub jej obecność. W celu oceny tego systemu wprowadzono
dwie miary: czułość oraz swoistość. Czułość jest miarą
poprawnie sklasyfikowanych przykładów pozytywnych
(obecność choroby) do całkowitej ilości przykładów
pozytywnych w zbiorze. Natomiast swoistość jest
analogiczną miara, w której pod uwagę bierze się przykłady
negatywne (brak choroby). Wysoka czułość jest pożądana
wśród lekarzy jak i w systemach automatycznego
wykrywania chorób, ze względu na to, że wiele
niewykrytych chorób rozwija się komplikując przyszły
proces leczenia.
6.2. Porównanie systemu kodowania klas
Sprawdzono działanie zaproponowanego kodowania
klas z klasycznym podejściem „1 z n” - najczęściej
wykorzystywanym w zadaniach wieloklasowych. Dzięki
wprowadzeniu tej funkcjonalności uzyskano wzrost
dokładności klasyfikacji z 43,3% do 50,8% oraz wzrost
współczynnika Kappa z 0,691 do 0,776, w porównaniu do
klasycznego kodowania „1 z n”.
6.3. Wpływ algorytmów poszerzania danych
Przenalizowano wpływ rozszerzania danych na proces
uczenia. Krzywe uczenia widoczne są na rys. 4.

Rys. 4. Wpływ rozszerzania danych na proces uczenia

Uczenie sieci bez rozszerzenia danych bardzo szybko
prowadzi do przeuczenia sieci. Wprowadzenie rozszerzania
danych znacznie pogorszyło wyniki uczenia zbioru
treningowego, ze względu na to, że algorytmowi znacznie
trudniej nauczyć się danych. Natomiast znacząco poprawiły
się wyniki klasyfikacji zbioru walidacyjnego. Sieć nie
przetrenowuje się, z epoki na epokę sieć zdobywa coraz
lepsze możliwości generalizacji.
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6.4. Wpływ uczenia transferowanego
Zastosowanie uczenia transferowanego znacznie
poprawiło możliwości klasyfikacji głębokiej sieci
neuronowej
oraz
przyspieszyło
uczenie.
Sieć
zainicjalizowana losowymi wagami wymagała aż 128 epok
uczących w celu osiągnięcia najwyższego wyniku
klasyfikacji, czas treningu wynosił 5,5 doby. Zastosowanie
uczenia transferowanego zmniejszyło liczbę potrzebnych
epok do 34, a czas treningu do 1.5 doby. Wykorzystanie
wcześniej zdobytej wiedzy znacząco redukuje wymagany
czas treningu oraz ma pozytywny wpływ na możliwości
klasyfikacji sieci.

7. PODSUMOWANIE

6.5. Wyniki
Najlepsze
wyniki
uzyskano
przy
użyciu
zmodyfikowanej przez nas sieci VGG. Zastosowano
rozszerzanie danych, uczenie transferowane oraz specjalne
kodowanie klas. Zaproponowany system uzyskał wartość
współczynnika kwadratowej kappy równą 0,776 oraz
dokładność równą 50,8%. Uzyskana dokładność jest całkiem
wysoka ze względu na 5 klas – im większa ilość klas tym
trudniej uzyskać odpowiednią dokładność. Ponadto
zagadnienia medyczne charakteryzują się rozmytymi
granicami pomiędzy poszczególnymi klasami, różni lekarze
mogą różnie ocenić dany stan choroby. Macierz błędów
popełnianych przez sieć widoczna jest w tabeli 2. Ocena 1
oznacza brak choroby, kolejne oceny są etapami choroby z
rosnącym stopniem zaawansowania.

W referacie zaproponowano system automatycznej
oceny stopnia retinopatii cukrzycowej na podstawie
kolorowego zdjęcia dna oka. System oparto o głębokie,
konwolucyjne sieci neuronowe. Udało się uzyskać wysoki
wynik klasyfikacji oraz wysoką wartość współczynnika
Kappa mierzącego zgodność pomiędzy ocenami lekarzy a
ocenami sieci neuronowych. Warstwy konwolucyjne
nabywają podczas treningu umiejętność ekstrakcji cech.
Możliwość ekstrakcji cech przez głębokie sieci neuronowe
pozwoliła na uczenie, a następnie klasyfikację obrazów o
niskim stopniu wstępnego przetwarzania danych.
Rozszerzanie danych oraz uczenie transferowane znacznie
poprawiło jakość klasyfikacji głębokich sieci neuronowych.
Zaproponowany specjalny system kodowania klas
umożliwił włączenie informacji o wielkości różnicy
pomiędzy rzeczywistym a predykowanym stanem choroby.
Użycie kodowania powiększyło współczynnik zgodności
Kappa.
Uzyskane wyniki zachęcają do dalszych badań nad
zastosowaniem sieci neuronowych do analizy obrazów
medycznych. Opracowane aplikacje mogą służyć jako
narzędzie wspomagające pracę lekarza, redukując czas
potrzebny na manualną analizę obrazów.
Wzrost wydajności jednostek obliczeniowych oraz
wzrost ilości danych w przyszłości będzie prowadziło do
coraz lepszych wyników klasyfikacji.

Tabela 2. Macierz błędów

8. UWAGI

Kategorie
1 od okulisty
2 od okulisty
3 od okulisty
4 od okulisty
5 od okulisty

1 od
CNN
101
64
16
2
2

2 od
CNN
83
111
64
14
7

3 od
CNN
12
20
46
23
13

4 od
CNN
2
4
59
141
69

5 od
CNN
2
1
15
20
109

Kolejnym krokiem było sprawdzenie w jaki sposób
system klasyfikuje obrazy w zadaniu klasyfikacji 2 klasowej.
Przyjęto dwie klasy: brak choroby oraz obecność choroby –
w skład tej klasy wchodziły wszystkie przypadki z
dowolnym etapem zaawansowania choroby. System taki
uzyskał dokładność 81,7%. Czułość badanego systemu
wynosiła 89,5%, a swoistość 50,5%. Wysoka czułość
pożądana jest w systemach klasyfikacji chorób. Poprawne
wykrycie retinopatii cukrzycowej zmniejsza ryzyko
uszkodzenia wzroku i ślepoty.

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na
naukę w latach 2017-2021, jako projekt badawczy w ramach
programu „Diamentowy Grant”.
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CLASSIFICATION OF THE STAGE OF THE DISEASE BY DEEP NEURAL NETWORKS
In the paper we described computer aided detection system of diabetic retinopathy based on fundus photos of retina.
Diabetic retinopathy is an eye disease associated with diabetes. Non-treated diabetic retinopathy leads to sight degeneration
and even blindness. Early detection is crucial due to provide effective treatment. Currently, diabetic retinopathy detection is
time consuming process, done manualy by medical specialist. The disease is dangerous issue in places where the availability
of phisicians is limited. We employed the computer system that detect diabetic retinopathy and assess a stage of the disease
based on retinal photo of fundus. We used one of the best image classification system – deep neural networks. Employed
system assess the stage of the disease in 5 level scale – from absence of disease to the most severe stage of disease. We
employed transfer learning and data augmentation to enhance classification result. Moreover we proposed special class
coding system to catch the difference between real and predicted stage of disease. We tested employed system using different
statistical measures like accuracy, sensitivity, specificity and Kappa score.
Keywords: deep learning, neural networks, diabetic retinopathy.
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WPŁYW NADMIAROWYCH DANYCH WEJŚCIOWYCH NA JAKOŚĆ MAP
ROZBIEŻNOŚCI POZYSKANYCH ZA POMOCĄ UKŁADU PIĘCIU KAMER
W KONFIGURACJI EBMCS
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Streszczenie: Artykuł dotyczy zastosowania układu kamer typu
EBMCS (Equal Baseline Multiple Camera Set) składającego się z
kamery centralnej oraz kamer bocznych. Na podstawie zdjęć
wykonanych za pomocą tego układu można otrzymać mapy
rozbieżności (ang. disparity map), które pozwalają na określenie
odległości od kamer do obiektów znajdujących się w ich polu
widzenia. Mapy te są wyższej jakości niż mapy otrzymane za
pomocą kamery stereoskopowej. Artykuł przedstawia zastosowanie
EBMCS do otrzymywania map głębi dla wybranych fragmentów
uzyskanych zdjęć. Artykuł podejmuje temat wpływu rozmiaru
otoczenia badanego fragmentu na jakość wyników. Opisane w
artykule eksperymenty zostały przeprowadzone na podstawie
dwóch zestawów testowych zawierających zdjęcia roślin.
Słowa kluczowe: widzenie stereoskopowe, macierz kamer, mapa
rozbieżności, mapa głębi

1. WPROWADZENIE
Artykuł porusza temat sposobu obróbki danych w
procesie widzenia stereoskopowego polegającym na
określaniu odległości w przestrzeni trójwymiarowej na
podstawie pary zdjęć wykonanych za pomocą kamery
stereoskopowej. Kamera stereoskopowa składa się z dwóch
kamer położonych obok siebie i skierowanych w tym samym
kierunku. Zdjęcie uzyskane z każdej kamery jest inne, a
widoczne obiekty znajdują się na nich w innych miejscach.
Ze względu na to, że lokalizacja kamer w kamerze
stereoskopowej jest różna, występuje przesunięcie obiektów
na zdjęciach względem brzegów zdjęcia. Dzięki widzeniu
stereoskopowemu możliwe jest określenie, które obiekty są
bliżej, a które dalej od kamery. Wymaga to jednak
wykorzystania
algorytmów
obliczeniowych.
Różne
algorytmy uzyskują wyniki o różnej dokładności w
zależności od ich jakości i jakości danych wejściowych,
którymi są zdjęcia z kamer. W artykule przedstawiono
oryginalne wyniki badań wpływu nadmiarowego rozmiaru
zdjęć na wynik obliczeń odległości przy wykorzystaniu
układu pięciu kamer typu EBMCS (Equal Baseline Multiple
Camera Set) pełniącego funkcję czterech połączonych ze
sobą kamer stereoskopowych [1,2,4].
2. WIDZENIE STEREOSKOPOWE
Istnieje wiele czynników mających wpływ na wyniki
widzenia stereoskopowego, tj. kalibracja kamer, rodzaj
algorytmu użytego do wydobycia danych trójwymiarowych
ze zdjęć oraz jakość danych.

Położenie
kamer
w
rzeczywistej
kamerze
stereoskopowej odbiega od położenia idealnego, w którym
osie optyczne kamer są równoległe. W przypadku
stosowania pary kamer w układzie kanonicznym, w którym
występują dwie takie same kamery umieszczone obok siebie,
niedokładności
te
zmniejszają
jakość
danych
trójwymiarowych otrzymanych na podstawie pary zdjęć. W
związku z tym przeprowadza się kalibrację tego rodzaju pary
kamer [2,3]. Powszechnie stosowany sposób kalibracji
kamer stereoskopowych polega na wykonaniu serii zdjęć
znanego wzorca. Na podstawie serii zdjęć określa się
zniekształcenia jakie wprowadza układ kamer, dzięki czemu
zdjęcia wykonane kamerą stereoskopową mogą zostać
skorygowane w celu redukcji zniekształceń.
2.1. Algorytmy widzenia stereoskopowego
Algorytmy widzenia stereoskopowego opierają się na
porównywaniu zawartości zdjęć z kamery stereoskopowej.
Na zdjęciu z prawej kamery (patrząc z tyłu układu kamer)
obiekt widoczny na zdjęciach będzie się znajdował bliżej
lewego brzegu zdjęcia niż na zdjęciu z lewej kamery.
Różnica w położeniu tego samego obiektu na różnych
zdjęciach
nazywana
jest
rozbieżnością.
Wartość
rozbieżności jest różna dla różnych obiektów w zależności
od ich odległości od kamery stereoskopowej. Kalibracja
kamer może również wpływać na przesunięcia obrazków.
Wartości rozbieżności dla całego zdjęcia pozwalają na
utworzenie mapy rozbieżności. W kamerze stereoskopowej
jedna z kamer pełni funkcję kamery referencyjnej, a druga
kamery bocznej. Poszczególne punkty mapy rozbieżności
odpowiadają poszczególnym punktom zdjęcia z kamery
referencyjnej.
Na podstawie rozbieżności możliwe jest obliczenie w
jednoznaczny sposób odległości obiektów od kamery. W
obliczeniach tych korzysta się z dodatkowych informacji
takich, jak ogniskowa kamer, dane otrzymane na podstawie
kalibracji kamer oraz odległość między kamerami.
Informacje o położeniu obiektów wydobywane są na
podstawie identyfikacji wartości rozbieżności dla
poszczególnych
punktów
widocznych
na
zdjęciu
referencyjnym. Informacje te wydobywane są za pomocą
algorytmów
dopasowujących
odpowiadające
sobie
fragmenty zdjęć (ang. stereo matching algorithms). Jednak
algorytmy te nie zawsze zidentyfikują poprawnie ten sam
fragment obiektu rzeczywistego na różnych zdjęciach.

Istnieją algorytmy dopasowujące, które analizują dla
poszczególnych punktów zdjęcia referencyjnego tzw. okno
agregujące, składające się z grupy punktów znajdujących się
w otoczeniu punktu analizowanego. Tego rodzaju wycinek
zdjęcia jest wyszukiwany na zdjęciu bocznym w obszarze, w
którym potencjalnie może występować. Po przeprowadzeniu
tego rodzaju dopasowania, nazywanego dopasowywaniem
lokalnym,
powszechnie
stosowane
algorytmy
przeprowadzają optymalizację globalną. Polega ona na tym,
że wartości rozbieżności dla poszczególnych punktów są
modyfikowane w zależności od wartości otrzymanych dla
innych punktów zdjęcia. Stosowane są również algorytmy
identyfikujące na zdjęciach punkty charakterystyczne.
Istnieje ponad 100 różnych algorytmów widzenia
stereoskopowego. Tworzone są również ich rankingi. Do
rankingów takich należy: Middlebury Stereo Vision Page
(http://vision.middlebury.edu/stereo/) oraz KITTY Vision
Benchmark Suite (http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/).
2.2. Rozmiar zdjęć wejściowych
W związku z przeprowadzaniem przez algorytmy
optymalizacji globalnej, wartości rozbieżności dla każdego
fragmentu zdjęcia referencyjnego zależą od wyników dla
całego obrazka. W wielu zastosowaniach stereoskopii nie ma
potrzeby wydobywania map rozbieżności dla całego zdjęcia,
ponieważ potrzebne są wyniki dla jedynie pewnego,
określonego fragmentu. Nasuwa się więc pytanie, czy
bardziej dokładne wyniki dla istotnego fragmentu zdjęcia
zostaną uzyskane, jeśli wykona się obliczenia dla całego
obrazka, czy też lepiej usunąć części zdjęcia znajdujące się
poza fragmentem będącym przedmiotem zainteresowania.
Opisywany problem jest przedmiotem niniejszego artykułu.
3. UKŁAD KAMER EBMCS
Układ kamer o nazwie EBMCS (Equal Baseline
Multiple Camera Set) został opracowany specjalnie do celów
wykonywania zdjęć trójwymiarowych składających się ze
zdjęcia płaskiego oraz mapy głębi odzwierciedlającej
odległość obiektów od kamery. Analizowany w niniejszym
artykule układ EBMCS składa się z kamery centralnej oraz
czterech kamer bocznych. Odległości pomiędzy kamerą
centralną a kamerami bocznymi są takie same. Kamery te
znajdują się z czterech różnych stron kamery centralnej.
Rysunek 1 przedstawia EBMCS składający się z kamerek
internetowych MS LifeCam Studio zastosowanych do
pozyskania zdjęć użytych w eksperymentach.
Układ EBMCS pełni funkcję czterech połączonych ze
sobą kamer stereoskopowych [1,2,4]. Każda z tych kamer
składa się z kamery centralnej i jednej z kamer bocznych.
Kamera centralna jest wspólna i pełni funkcję kamery
referencyjnej. Pozwala to w prosty sposób połączyć dane
pozyskane z czterech różnych par kamer. [2]. Dodatkową
korzyścią używania układu EBMCS jest to, że odległość
pomiędzy kamerami bocznymi a kamerą referencyjną jest
taka sama dla każdej kamery bocznej. Dzięki temu dla
różnych branych pod uwagę par kamer występować będą
takie same wartości rozbieżności dla tych samych obiektów
widocznych na zdjęciach.
Korzystając zarówno z EBMCS, jak i pojedynczej
kamery stereoskopowej, możemy być zainteresowani
pozyskaniem mapy głębi jedynie dla pewnej części obszaru
widocznego na zdjęciach. Wycinek ten albo będzie zawierał
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Rys. 1. Układ kamer o nazwie EBMCS (Equal Baseline Multiple
Camera Set) użyty w eksperymentach

jedynie ten fragment, albo jego rozmiar będzie nadmiarowy i
widoczne na nim będą również obiekty położone w
otoczeniu badanego fragmentu. W zależności od wielkości
wycinka oraz rodzaju algorytmu dopasowywania zdjęć,
uzyskuje się różne wyniki, co przedstawiono w rozdziale
zatytułowanym eksperymenty.
4. EKSPERYMENTY
Eksperymenty zostały wykonane na podstawie danych
testowych przedstawionych na rysunku 2. Zestawy te użyte
zostały również we wcześniejszych eksperymentach z
badanym układem kamer. Zawierają dwa zestawy zdjęć
roślin wykonanych za pomocą urządzenia przedstawionego
na rysunku 1. Zestaw testowy zawierał również prawidłowe
wyniki (ang. ground truth), jakie powinien wygenerować
algorytm widzenia stereoskopowego. Dane te zostały
wydobyte na podstawie ręcznej analizy położenia obiektów
na zdjęciach. Dzięki tym danym możliwa jest ocena jakości
różnych algorytmów poprzez porównanie ich wyników z
wynikami poprawnymi. Wzór 1 określa metrykę BMP (ang.
bad matching pixels), na podstawie której przeprowadzona
została ocena jakości [2].

ΒΜΡ =

1
N

 ( D (x ) − D (x ) > Z )
M

T

(1)

x

gdzie: x – współrzędne punktu, DM (x) – wartość na mapie
rozbieżności w puncie x, DT (x) – wartość rzeczywista
w puncie x, N – liczba punktów, Z – wartość graniczna
W metryce tej występuje wartość graniczna Z. Jeśli
wartość w pewnym punkcie mapy rozbieżności jest nie
mniejsza niż wartość poprawna, wówczas uznaje się, że w
tym punkcie algorytm podał wynik błędny. Eksperymenty
zostały przeprowadzone dla wartości granicznej równej 2.
Korzystając z układu kamer EBMCS możliwe jest
zastosowanie różnych algorytmów do wydobycia danych
trójwymiarowych na podstawie otrzymanych zdjęć. W tym
artykule przedstawione zostaną wyniki stosowania metody
EEMM (Exceptions Excluding Merging Method), ponieważ
wcześniejsze badania nad układem EBMCS wykazały, że
jest to metoda najlepsza [2]. Użycie metody EEMM odbywa
się w dwóch krokach. W pierwszym kroku wydobywane są
dane trójwymiarowe dla czterech branych pod uwagę kamer
stereoskopowych składających się na układ EBMCS. W
drugim etapie wyniki z tych czterech kamer
stereoskopowych są scalane zgodnie z zasadami EEMM.
Algorytm ten opiera się na pomijaniu wartości z tych par
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Rys. 2. Zestawy zdjęć użyte w eksperymentach: (a)-(e) Zestaw truskawka, (f)-(j) Zestaw porzeczka; kolejne zdjęcia w poszczególnych
zestawach są to zdjęcia z kamery środkowej, prawej, górnej, lewej i dolnej.

kamer, które znacząco odbiegają od wartości pozyskanych z
pozostałych par kamer [2].
W pierwszym etapie algorytmu EEMM otrzymuje się
mapy rozbieżności z wykorzystaniem algorytmów
dopasowujących fragmenty widoczne na parze zdjęć. Na
tym etapie możliwe jest użycie różnych algorytmów
stosowanych z kamerami stereoskopowymi. W niniejszym
artykule przedstawione są wyniki otrzymane dla stosowania
algorytmu StereoSGBM (Stereo Semi-Global Block
Matching) [5] dostępnego w bibliotece OpenCV [3] oraz
algorytmu GC (Graph Cuts using Expansion Moves),
którego implementacja udostępniania została na stronie
projektu Middlebury Stereo Vision [6]. Opis tego rodzaju
algorytmów oraz rozbudowana bibliografia dotycząca tego
tematu przedstawiona jest w publikacji [2]. W
eksperymentach użyto biblioteki OpenCV w wersji 2.4.13.
Algorytm GC w pełni korzysta z optymalizacji
globalnej, algorytm StereoSGBM wykorzystuje taką
optymalizację jedynie częściowo. StereoSGBM jest jednym
z najczęściej stosowanych algorytmów do stereoskopii z
uwagi na to, że biblioteka OpenCV zawiera szybką oraz
dobrze przetestowaną implementację. Algorytm GC jest
uwzględniany w eksperymentach, ponieważ wcześniejsze
badania wskazują, że stosowanie tego algorytmu jest
szczególnie korzystne z układem EBMCS [2].
Podczas
eksperymentów
algorytm
EEMM
uruchamiany był dla danych wejściowych o różnym
rozmiarze. W każdym zestawie danych wejściowych
będących fragmentami zdjęć istniał obszar, dla którego
obliczana była mapa rozbieżności podlegająca ocenie za
pomocą metryki BMP. W przypadku zestawu truskawka
obszar ten był rozmiaru 240x180 pikseli. Dla zestawu
porzeczka był to obszar rozmiaru 120x95. Ze zdjęć
otrzymanych z kamer wycinane były fragmenty zawierające
te obszary oraz obszar dookoła tych fragmentów, który
nazywany tu będzie marginesem. Rozmiar ten oznaczany
będzie przez r. Za każdym razem margines zawierał
wszystkie punkty oddalone o nie więcej niż r pikseli od
brzegów obszaru poddawanego ocenie.
Badanie miało na celu rozstrzygnięcie, czy wielkość
marginesu ma wpływ na optymalizację globalną, w wyniku
której otrzymane zostaną różne wyniki dla obszaru będącego
przedmiotem analizy. Rysunki 3a oraz 3b przedstawiają
przykładowe fragmenty obrazów z centralnej kamery, które
utworzone zostały przy zastosowaniu różnej wielkości
marginesów. Obszar, dla którego tworzona jest mapa
rozbieżności, jest taki sam dla obu tych zdjęć i jest on

przedstawiony na rysunku 3c. Rysunek 3d zawiera
przykładową
mapę
rozbieżności
otrzymaną
dla
przedstawionego fragmentu z wykorzystaniem algorytmu
StereoSGBM oraz metody EEMM.
W przypadku zestawu truskawka eksperymenty
przeprowadzone zostały dla marginesów w zakresie od 30
do 100, co 5 pikseli. Zdjęcia te zawierały obiekty, dla
których minimalna rozbieżność wynosiła 28 punktów.
Podobnie w przypadku drugiego zestawu minimalna
dopuszczalna wielkość marginesu to 35. Eksperymenty
przeprowadzone zostały dla marginesów o rozmiarze od 35
do 100 punktów z krokiem 5 pikseli. Wyniki
eksperymentów przedstawione są na rysunku 4. Górna część
rysunku zawiera wyniki eksperymentu wówczas, gdy razem
z metodą EEMM użyty został algorytm GC. Jest to algorytm
korzystający z optymalizacji globalnej, który nie zawsze
generuje takie same wyniki dla tych samych danych
wejściowych. W celu redukcji czynnika losowego wartości
podane na wykresie są wartością średnią, obliczoną na
podstawie dziesięciu powtórzeń eksperymentu. W
przypadku każdego z powtórzeń wyniki odbiegały
maksymalnie o 19,4% od przedstawionych wartości
średnich.
Eksperyment pokazuje, że istnieją różnice w jakości
wyników w zależności od rozmiaru marginesu. Występują
zarówno przypadki, w których zwiększenie rozmiaru
marginesu spowodowało poprawienie wyników, jak i takie,
w których rezultatem było pogorszenie. Średni wynik
obliczony dla wszystkich rodzajów marginesu wynosi 7,29%
dla zestawu truskawka i 7,03% dla zestawu porzeczka. Na
podstawie eksperymentów można stwierdzić, że wyniki
zmieniają się w zakresie powyżej 11% od wartości średniej.
W zależności od rozmiaru marginesu i obiektów widocznych
na zdjęciach generowane są lepsze lub gorsze rezultaty.

Rys. 3. (a), (b) Przykładowe zdjęcia z kamery centralnej z różnymi
rozmiarami marginesów, (c) Obszar dla którego tworzona jest mapa
rozbieżności, (d) Przykładowa mapa rozbieżności

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 60/2018

43

Innego rodzaju wyniki zostały otrzymane, korzystając z
algorytmu
StereoSGBM
częściowo
używającego
optymalizacji globalnej. Dla tego algorytmu wpływ
wielkości marginesu na wynik jest niewielki. Przedstawione
jest to w dolnej części rysunku 4. Podobnie nie
zaobserwowano znaczących różnic dla różnego rozmiaru
marginesów w przypadku zastosowania algorytmu
StereoSGBM do pary zdjęć. Dla zestawu truskawka wartość
średnia BMP wyniosła 12.84%, natomiast dla zestawu
porzeczka było to 10,37%.
5. PODSUMOWANIE
W związku z wynikami otrzymanymi na podstawie
eksperymentów można stwierdzić, że w przypadku badanych
algorytmów i użytych w eksperymentach dwóch zestawów
danych testowych nie ma potrzeby używania danych
wejściowych zwierających szeroki margines, gdy
zainteresowani jesteśmy wynikami dla jedynie fragmentu
zdjęć wejściowych. Dodatkowo stosowanie większych
marginesów zwiększa czas obliczeń, w związku z tym jest
korzystne ograniczenie ich wielkości.
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INFLUENCE OF REDUNDANT INPUT DATA ON THE QUALITY OF DISPARITY MAPS
OBTAINED WITH THE USE OF THE FIVE CAMERA SET IN EBMCS CONFIGURATION
The paper describes the usage of a camera array called Equal Baseline Multiple Camera Set (EBMCS) consisting of a
central camera and side cameras. The set is designed for taking images for the purpose of acquiring disparity maps which
makes it possible to determine distances between a camera set and obtains located within its field of view. These maps have a
higher quality than maps acquired using a stereo camera. The paper presents how EBMCS can be used for making disparity
maps for only fragments of available images. The paper shows the influence of including in data processing vicinities of the
fragment for which disparity maps is generated. Experiments presented in the paper were based on two test data sent
containing images of plants.
Keywords: stereo vision, camera array, disparity map, depth map.

44

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 60/2018

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 60
XXVIII Seminarium
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2018
Oddział Gdański PTETiS
doi: 10.32016/1.60.09

POPRAWA OBIEKTYWNYCH WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI MOWY
W WARUNKACH HAŁASU
Krzysztof KĄKOL1, Bożena KOSTEK2
1.
2.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
e-mail: info@creasoft.pl
Laboratorium Akustyki Fonicznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
e-mail: bokostek@audioacoustics.org

Streszczenie: Celem pracy jest modyfikacja sygnału mowy, aby
uzyskać zwiększenie poprawy obiektywnych wskaźników jakości
mowy po zmiksowaniu sygnału użytecznego z szumem bądź z
sygnałem zakłócającym. Wykonane modyfikacje sygnału bazują na
cechach mowy lombardzkiej, a w szczególności na efekcie
podniesienia częstotliwości podstawowej F0. Sesja nagraniowa
obejmowała zestawy słów i zdań w języku polskim, nagrane w
warunkach ciszy, jak również w obecności sygnałów
zakłócających, tj. szumu różowego oraz tzw. gwaru (ang. babble
speech), określanego też jako efekt „cocktail-party”. W ramach
badań przetwarzano próbki mowy głosów męskich. W pracy
wykazano, że podniesienie częstotliwości podstawowej skutkuje
zwiększonymi wartościami wskaźnika jakości mowy, mierzonymi
przy użyciu standardu PESQ (Perceptual Evaluation of Speech
Quality).

obecności dodatkowych zakłóceń
wymuszając efekt
Lombarda w nagraniach mowy;
(2) w celu pomiaru
współczynników PESQ MOS nagrania te zostały następnie
zmiksowane z szumem różowym z różną wartością stosunku
sygnału do szumu (SNR); (3) w pomiarze wskaźnika PESQ
wykorzystano
pliki
źródłowe
(pliki
referencyjne)
przetworzone poprzez podniesienie wartości F0 i poziomu
natężenia dźwięku oraz te same pliki zmiksowane z szumem
różowym i sygnałem zakłócającym babble speech.
W niniejszej pracy przetwarzano sygnał mowy nagrany
w warunkach ciszy w taki sposób, aby jego cechy (głównie
częstotliwość podstawowa) odpowiadały cechom mowy
lombardzkiej. Wykazano też, że takie przetwarzanie poprawia
obiektywne wskaźniki jakości mowy.

Słowa kluczowe: efekt Lombarda; wskaźnik oceny jakości sygnału
mowy PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality); parametry
sygnału mowy.

2. CECHY MOWY LOMBARDZKIEJ

1. WPROWADZENIE
Mowa lombardzka jest efektem odkrytym w roku 1909
przez Etienne Lombarda, francuskiego otolaryngologa [1].
Efekt ten występuje w sytuacji, kiedy mówca w sposób
nieuświadomiony zmienia pewne cechy akustyczne własnej
mowy w hałasie. Lombard zaobserwował, że np. mówcy w
obecności tłumu wypowiadają się w nieco inny sposób niż
wtedy, gdy mają okazję mówić w sytuacji bardziej
kameralnej.
W licznych badaniach nad mową lombardzką
[2][3][4][5][6]
zidentyfikowano
wiele
cech
charakterystycznych dla tego typu wypowiedzi [3][7][8][9],
m.in. podniesienie częstotliwości podstawowej czy
przesunięcie energii z pasm o niższych częstotliwościach do
częstotliwości średnich i wyższych. W niniejszej pracy
skupiono się przede wszystkim na zwiększeniu wartości
częstotliwości podstawowej.
Prace nad mową lombardzką często koncentrują się na
subiektywnych badaniach zrozumiałości mowy. Istnieją
jednak wskaźniki obiektywne takie jak PESQ (Perceptual
Evaluation of Speech Quality) czy P.563, które znajdują
zastosowanie
w
badaniach
jakości
kanałów
telekomunikacyjnych [10][11][12][13].
Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy
obejmowały kilka etapów: (1) nagrania próbek dźwiękowych
(zdania) bez i w obecności szumu różowego i zakłóceń
(babble speech), tj. w pierwszej kolejności nagrywano sygnał
referencyjny, a następnie nagrywano te same zdania w

Cechy mowy lombardzkiej są różnorodne i obejmują
następujące zjawiska [2][3][7][8][9][14]:
- zwiększenie poziomu natężenia dźwięku,
- podniesienie częstotliwości podstawowej sygnału,
- przesunięcie energii z pasm o niższej częstotliwościach
do pasm o częstotliwościach wyższych,
- wzrost wartości formantów, głównie F1 i F2,
- zwiększenie długości trwania samogłosek,
- zwiększenie nachylenia widma (tzw. spectral tilt).
Większość tych cech można łatwo wyznaczyć, jednak
obserwacja zmian tych cech w kontekście mowy lombardzkiej
nie jest już taka prosta. Pomiar chwilowej wartości
częstotliwości formantów nie jest w tym przypadku
miarodajny, gdyż może wskazywać na przykład na chwilową
zmianę związaną np. z emocjami zawartymi w wypowiedzi.
W przypadku detekcji mowy lombardzkiej łatwiej więc
stosować miary długookresowe, np. medianę wartości
częstotliwości podstawowej w dłuższym czasie.
3. OBIEKTYWNE WSKAŹNIKI JAKOŚCI MOWY
Z punktu widzenia jakości mowy najlepszym
miernikiem rzeczywistej jakości jest subiektywny pomiar
zrozumiałości. ITU definiuje standardy pomiarów
subiektywnych – z wykorzystaniem paneli słuchaczy.
Najważniejsze normy zostały zestawione w formie standardu
P.800/P.830 [12][15]. Rezultaty tego typu pomiarów są
przedstawiane jako MOS (Mean Opinion Score) [15]. Pomiar
taki powinien być wykonany w formie testów odsłuchowych
w grupie słuchaczy. Pomimo zestandaryzowania tego typu
testów
(wymagania
dotyczące
akustyki
wnętrza

odsłuchowego, dopuszczalnej wartości zakłóceń, systemu
odsłuchowego, sposobu prowadzenia testów, wiarygodności
testerów, itp., zawarte w normach, m.in.: ITU-R BS.1116 oraz
ITU-R BS.1284 [16][17]), są one obarczone z reguły błędami
wynikającymi z faktu, że każdy słuchacz może mieć inne
doświadczenia słuchowe. Należy jednak pamiętać, że
zrozumiałość mowy jest z definicji wskaźnikiem
subiektywnym, dlatego tego typu badania prowadzone są jako
ostateczna weryfikacja wskaźników.
Obiektywnie można mierzyć jedynie jakość sygnału
mowy [10]. Wskaźniki obiektywne dotyczące sygnału mowy
(np. wyrazistość) wykorzystywane są najczęściej w pomiarach
jakości kanałów telekomunikacyjnych. Pomiar jakości mowy
jest istotny przede wszystkim ze względu na konieczność
zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług.
Standardy pomiaru stosuje się głównie do kanałów
telekomunikacyjnych, ponieważ zapewnienie właściwej
jakości kanału transmisyjnego jest bardzo istotne z punktu
widzenia optymalizacji kosztu jego wykorzystania.
Istnieje wiele czynników wpływających na jakość
sygnału mowy, są to m.in.:
- wąskie pasmo transmisji lub kodowanie przy użyciu
niskiej szybkości transmisji,
- algorytmy kompresji i kodowania,
- szum tła,
- opóźnienie pakietów w transmisji cyfrowej,
- jakość urządzeń transmisyjnych (np. telefonów
komórkowych).
Jakość mowy w kanałach telekomunikacyjnych można
mierzyć na dwa sposoby:
- pomiar dwustronny – wykonywany przez porównanie
sygnału przed kanałem i za kanałem (sygnał referencyjny i
testowany),
- pomiar jednostronny – szacowanie jakości mowy w
oparciu o czynniki perceptualne, bez znajomości sygnału
referencyjnego.
Porównanie obu metod pomiarów zamieszczono na
rysunku 1.

Rys. 1. Porównanie metod pomiaru jednostronnego i
dwustronnego [11]

3.1. Pomiary dwustronne
Pierwszym standardem pomiaru jakości sygnału mowy
był P.861, znany jako PSQM. Niestety standard ten nie
uwzględniał wielu czynników obecnych we współczesnych
cyfrowych kanałach transmisyjnych, np. utraty pakietów w
transmisji VoIP, szumu tła czy też zmiennego opóźnienia.
Wszystkie te czynniki zostały uwzględnione w standardzie
P.862 (PESQ) [13]. W pomiarach porównawczych testów
obiektywnych i subiektywnych współczynnik korelacji testu
PSQM z pomiarami subiektywnymi osiągał wartość 0.26, zaś
w przypadku analizy PESQ – 0.93.
Schemat działania algorytmu PESQ przedstawiony jest
na rysunku 2. Model ten obejmuje następujące etapy:
- wyrównanie poziomu sygnału; w przypadku
porównywania sygnału oryginalnego i zdegradowanego,
należy wyrównać oba do tego samego poziomu mocy,
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- filtrowanie wejściowe; w PESQ modelowane jest
filtrowanie sygnału, które odbywa się w urządzeniach
telefonicznych i w sieci telekomunikacyjnej,

Rys. 2. Schemat działania algorytmu PESQ [11]

- wyrównanie czasowe; systemy transmisyjne (np. VoIP)
wprowadzają do sygnału znaczące opóźnienie, które musi być
skompensowane przed pomiarem,
- transformacja słuchowa (perceptualna); sygnał
referencyjny i zdegradowany przetwarzany jest przez system
transformacji słuchowej, aby zasymulować cechy ludzkiego
słyszenia - przykładowo system ten usuwa te części sygnału,
które nie są słyszalne przez słuchacza,
- obliczanie zakłóceń.
Obliczone parametry zakłóceń są konwertowane na
wynik PESQ w zakresie od -1 do 4.5. Standardowo wyniki te
przeliczane są na skalę MOS-LQO (Listening Quality
Objective) [18], czyli wartości od 1 do 5 (gdzie 1 – oznacza
złą jakość mowy, a 5 - bardzo dobrą jakość).
3.2. Pomiary jednostronne
W pomiarach jednostronnych szacuje się wartość MOS
wyłącznie na podstawie sygnału z zakłóceniami. W przypadku
standardu P.563 należy zasymulować wykorzystanie
rzeczywistego eksperta, odsłuchującego rozmowę na
urządzeniu testowym. Tym urządzeniem może być dowolny
odbiornik, np. telefon komórkowy. Ponieważ w tym
przypadku nie porównuje się zdegradowanego sygnału z
sygnałem oryginalnym, wskaźnik jakości mowy zależy od
urządzenia odsłuchowego. Jest ono więc istotnym elementem
standardu P.563 [11].
Każdy sygnał poddany pomiarowi MOS przy użyciu
P.563 musi zostać wstępnie przetworzony, poprzez
wykorzystanie modelu urządzenia odsłuchowego. Następnie
wykorzystany jest detektor mowy (VAD - Voice Activity
Detector), aby oznaczyć fragmenty sygnału związane z mową.
W kolejnym etapie sygnał mowy jest poddawany szeregowi
analiz i przyporządkowywany do określonej klasy zakłóceń.
Parametryzacja sygnału w P.563 może być podzielona
na trzy podstawowe bloki funkcyjne (schemat przedstawiono
na rysunku 3) [11]:
- analiza traktu głosowego i nienaturalności mowy;
można w tym przypadku wyróżnić wskazanie nienaturalności
osobno dla głosów żeńskich i męskich oraz tzw. efekt
"robota",
- analizę dodatkowego szumu; w tym przypadku ważna
jest detekcja statycznego szumu tła oraz szumu związanego z
obwiednią sygnału,
- przerwania, wyciszenia i obcięcia czasowe.

Rys.3. Schemat działania algorytmu P.563 [11]
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Sygnał testowy musi także spełniać określone w
standardzie wymagania, aby istniała możliwość detekcji
jakości mowy przy użyciu algorytmu P.563, m.in.:
- częstotliwość próbkowania musi być większa lub
równa 8 kHz,
- rozdzielczość sygnału cyfrowego musi być 16-bitowa
- sygnał nie może być dłuższy niż 20 sekund, a mowa w
sygnale nie może być krótsza niż 3 sekundy.
3.3. Metoda pomiaru PESQ MOS
Jak wspomniano wcześniej, PESQ (Perceptual
Evaluation of Speech Quality) jest miarą jakości sygnału w
kanale telekomunikacyjnym [13]. W niniejszej pracy
wykorzystano implementację algorytmu PESQ dostępną na
stronach ITU. Implementacja ta pozwala przeprowadzić
pomiary PESQ poprzez porównanie dwóch sygnałów, z
których jeden jest sygnałem oryginalnym (referencyjnym), a
drugi sygnałem testowym - z zakłóceniami (w przypadku
prowadzonych badań – sygnałem z domiksowanym szumem
różowym lub sygnałem babble speech, imitującym gwar
głosów ludzkich).
3.4. Metoda pomiaru P.563 MOS
Również w przypadku pomiaru P.563 w ramach
eksperymentów wykorzystano implementację tego algorytmu
dostępną na stronach ITU. Implementacja ta pozwala na
wykonanie pomiarów z wykorzystaniem sygnału z
zakłóceniami i wykonuje oszacowanie współczynnika jakości
mowy.
4. METODOLOGIA NAGRAŃ
Nagrania próbek dźwiękowych dokonano w sali bez
dodatkowych przegród akustycznych. Sprzęt nagraniowy i
pomocniczy został rozmieszczony tak, jak pokazano na
rysunku 4. Ze względu na większy zakres badań nagrania były
audiowizualne, ale w ramach przedstawianych analiz
skoncentrowano się wyłącznie na aspekcie dźwiękowym.
Kamera oraz lampa oświetlająca mówcę zostały umieszczone
ok. 2 m od mówcy. Ze względu na uwarunkowania
audiowizualne (zapewnienie pełnej widoczności ust w
obiektywie) mikrofon kierunkowy i miernik, skierowane w
stronę ust nagrywanej osoby, umieszczono w odległości ok.
metra. Mówcy nagrywani byli w pozycji siedzącej, ustawienia
mikrofonu i kamery były korygowane w zależności od
wzrostu danej osoby.
Przeprowadzone nagrania wykonane zostały bez
obecności dodatkowych zakłóceń (sygnał referencyjny oraz w
obecności szumu różowego i sygnału babble speech (dźwięk
nagrany w restauracji, pobrany z Internetu). Szum różowy
został wygenerowany przy pomocy aplikacji Noise Generator
Soft. Przyjęto progi 70% oraz 90% wartości poziomu
natężenia sygnału z odtwarzacza, czyli kolejno ok. 72,5 dB
oraz 83,8 dB.

Nagrano 17 zdań różnego typu (z różną prozodią) oraz
dodatkowo 10 osobnych słów, odpowiednio dla kobiet i
mężczyzn. W niniejszej analizie posłużono się sygnałami
zawierającymi zdania dla głosów męskich. Badania w
niniejszej pracy zawierają więc wyniki analiz uzyskanych z
eksperymentów wykonanych dla 17 różnych wypowiedzi
oznajmujących, rozkazujących i pytających.
5. PORÓWNANIE JAKOŚCI MOWY
W NAGRANIACH
Dla potrzeb niniejszej pracy wykorzystano w pierwszej
kolejności nagrania wykonane w obecności zakłóceń. Ścieżka
dźwiękowa nagrania nie zawiera jednak szumu – zgodnie z
opisem przedstawionym w rozdziale 4. Nagrania te zostały
następnie zmiksowane z szumem różowym z różną wartością
stosunku sygnału do szumu (SNR). Dla kolejnych wersji
badanych próbek SNR wynosił odpowiednio: -10 dB, -5 dB, 0
dB, 5 dB, 10 dB.
Wykorzystano zestaw nagrań głosu męskiego w języku
polskim, które zostały wykonane w dwóch wersjach:
• bez obecności szumu,
• z szumem różowym o natężeniu 83,8 dB.
W obu przypadkach wykonano porównanie jakości
mowy dla różnych wariantów poziomu zmiksowanego szumu.
Wyniki przedstawiono w tabeli 1.
Widać wyraźnie, ze mowa lombardzka wpływa na
poprawę obiektywnego wskaźnika jakości mowy (PESQ).
Poprawa jest znacząca i zależy od wartości SNR. Dla dużych
poziomów zakłóceń (SNR na poziomie -10 dB) MOS jest
większy nawet o 62%, podczas gdy dla niskich poziomów
(SNR na poziomie 10 dB) MOS jest większy o ok.16%.
Średnia poprawa współczynnika MOS dla wykonanych
porównań wynosi 37%.
Tabela 1: Porównanie współczynników PESQ MOS dla
wykonanych nagrań i różnego poziomu zmiksowanego szumu
Poziom SNR
zmiksowanego
zakłócenia [dB]

Nagranie w ciszy –
MOS

Nagranie z szumem
różowym 83 dB –
MOS

-10

0,7427

1,2030

-5

0,7403

1,1850

0

0,9462

1,2322

5

1,3131

1,5515

10

1,6565

1,9196

6. MODYFIKACJE NAGRAŃ - WSKAŹNIKI
JAKOŚCI MOWY
Biorąc pod uwagę czynniki decydujące o tym czy dane
nagranie wypowiedzi zakwalifikować jako mowę lombardzką,
czy też nie, w niniejszej pracy zdecydowano się
skoncentrować na zmianie wysokości częstotliwości
podstawowej (F0) oraz na zwiększeniu poziomu natężenia
dźwięku.
Oba te czynniki zmieniane były w oparciu o wynik
pomiaru różnicy natężenia i F0 w nagraniach głosu męskiego
dla nagrania bez towarzyszącego szumu różowego oraz z tym
szumem na poziomie 83,8 dB. Na rysunku 5 przedstawiono
schemat
wykonanych
modyfikacji
sygnałowych
i
przeprowadzane pomiary.

Rys.4. Schemat rozmieszczenia urządzeń: 1) kamera, 2) lampa,
3) rejestrator dźwięku, 4) mikrofon, 5) miernik, 6) odtwarzacz
dźwięku, 7) słuchawki, 8) mówca
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6.4. Wyznaczenie obiektywnych współczynników jakości
mowy
Dla przetworzonego w ten sposób sygnału obliczono
obiektywne wskaźniki jakości mowy. Dla obu wskaźników
przyjętych w niniejszym opracowaniu (tj. P.563 i PESQ)
porównanie odbywa się w inny sposób ze względu na inną
specyfikę zastosowanych algorytmów.

Rys.5. Schemat dokonywanych zmian w sygnale

6.1. Zwiększenie częstotliwości podstawowej
F0 zmienia się w trakcie pojedynczego nagrania, a także
w danej wypowiedzi występują fragmenty, w których nie da
się wyznaczyć F0 (np. w momentach pauz lub wystąpienia
bezdźwięcznych fonemów), dlatego nie posłużono się
pojedynczą wartością chwilowego F0. Wartością zmienianą
była natomiast mediana F0 wyznaczona dla
całego
(kilkusekundowego) nagrania. Następnie przetwarzano
nagranie w taki sposób, aby podnieść F0 o konkretną wartość.
W praktyce uzyskana wartość była proporcjonalna do
obliczonej mediany.
W ramach eksperymentów podnoszono wartość
częstotliwości podstawowej od 10% do 60% ze skokiem 10%.
Najlepsze efekty poprawy jakości mowy są zależne od rodzaju
zakłóceń zmiksowanych z sygnałem wejściowym. Średnia
różnica częstotliwości podstawowej w nagraniach bez i z
mową lombardzką wyniosła 42.6%.
6.2. Zwiększenie poziomu natężenia dźwięku
Drugą charakterystyczną cechą nagrań mowy
lombardzkiej, wykorzystywaną w badaniach,
było
zwiększenie poziomu natężenia dźwięku. Natura tego efektu
jest dosyć oczywista – przebywając w hałasie, człowiek mówi
głośniej. Średnia różnica w natężeniu dźwięku badanych
nagrań wyniosła ok. 12% i o tę właśnie wartość podnoszono
poziom dźwięku nagrania wejściowego, już po zwiększeniu
F0.
W ten sposób przetworzony dźwięk (tzn. ze zwiększoną
częstotliwością podstawową i zwiększonym poziomem) został
zapisany jako plik referencyjny, służący do obliczenia
współczynnika PESQ.
6.3. Zmiksowanie nagrania z szumem różowym i hałasem
otoczenia
Po tej dwuetapowej obróbce nagranej wypowiedzi
domiksowano do niej dwa rodzaje sztucznych sygnałów
zakłócających:
- szum różowy,
- sygnał zakłócający babble speech, czyli hałas typowy
dla miejsc, w których przebywa dużo ludzi.
Oba rodzaje zakłóceń zostały zmiksowane z sygnałem
oryginalnym przy zachowaniu takich wartości SNR, jak przy
porównaniu nagrań bez i z mową lombardzką, tj. -10, -5, 0, 5
oraz 10 dB.
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6.4.1. P.563
Dla P.563 potrzebna jest dodatkowa operacja
przepróbkowania sygnału do niższej częstotliwości
próbkowania, najlepiej do wartości 16 kHz. Przy
zastosowaniu częstotliwości 48 kHz aplikacja do obliczania
P.563 w niepoprawny sposób zmniejsza po raz kolejny
częstotliwość do 8 kHz i zwraca błędne wartości
współczynnika MOS.
Pomiar wartości MOS przy użyciu algorytmu P.563 jest
jednostronny, tzn. nie jest wykorzystany sygnał referencyjny,
a pomiar odbywa się poprzez uruchomienie aplikacji dla
konkretnego, testowanego nagrania.
Pomiary P.563 zostały wykonane wyłącznie dla nagrań
zmiksowanych z szumem różowym oraz przy podniesieniu
częstotliwości podstawowej o 40%. Pomiary wskazują na
dużą poprawę jakości sygnału, tym niemniej z uzyskanych
danych wynika, że podniesienie F0 daje lepsze efekty niż
wykorzystanie nagrań mowy lombardzkiej, co powinno zostać
zweryfikowane w testach odsłuchowym, gdyż wydaje się
wątpliwe. Dlatego też pomiar P.563 został odrzucony w toku
wykonywanych eksperymentów.
Wyniki eksperymentów z P.563 zostały przedstawione
na rysunku 6.

Rys.6. Poprawa wskaźnika P.563 MOS dla F0 podniesionego o
40% w zależności od SNR szumu towarzyszącego nagraniom

6.4.2. PESQ
Do pomiarów PESQ wykorzystano pliki źródłowe
przetworzone poprzez podniesienie wartości F0 i poziomu
natężenia dźwięku (pliki referencyjne) oraz te same pliki
zmiksowane z sygnałem zakłócającym babble speech i
szumem różowym (pliki badane). Pomiar PESQ odbywa się
poprzez podanie na wejściu algorytmu pliku referencyjnego
oraz „zdegradowanego” (w tym przypadku był to plik badany
z domiksowanym szumem lub sygnałem zakłócającym).
Wyniki pomiarów wskazują na poprawę współczynnika
MOS PESQ po dokonaniu modyfikacji nagrania. Stopień
poprawy jest różny w zależności od typu zakłócenia oraz
stopnia podniesienia częstotliwości podstawowej.
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Jak widać na wykresach przedstawionych na rysunku 7
dla szumu różowego znacząca poprawa współczynnika MOS
nastąpiła dla małych lub ujemnych SNR. Jeśli SNR jest duży
(większy od zera), zmiana jest znikoma. Dla sygnału babble
speech sytuacja jest inna – poprawa następuje w zasadzie w
każdym zakresie SNR.

Rys.7. Poprawa wskaźnika PESQ MOS dla różnego stopnia
podniesienia F0 w zależności od szumu towarzyszącego
nagraniom. Na osi poziomej SNR [dB] dla sygnału babble
speech (pierwszy wykres) oraz dla szumu różowego (drugi
wykres) miksowanego z nagraniami, na osi pionowej
wyliczony wskaźnik PESQ

Wyniki liczbowe porównań przedstawiono w tab. 2 i 3.
Tabela 2. Porównanie współczynników PESQ MOS dla
wykonanych nagrań i różnego poziomu zmiksowanego szumu
różowego
Poziom SNR
zmiksowanego
szumu
różowego [dB]

Nagranie w
ciszy – MOS

F0 zwiększone
o 40% - MOS

F0 zwiększone
o 50% – MOS

-10

0,7428

1,0611

1,0920

-5

0,7403

1,1149

1,2333

0

0,9462

1,0982

1,0861

5

1,3131

1,4041

1,3384

10

1,6565

1,6741

1,6864

Tabela 3. Porównanie współczynników PESQ MOS dla
wykonanych nagrań i różnego poziomu zmiksowanego babble
speech
Poziom SNR Nagranie
F0
zmiksowanego w ciszy zwiększone
babble speech – MOS
o 40% [dB]
MOS

F0
zwiększone
o 50% MOS

F0
zwiększone
o 60% –
MOS

-10

1,0234

1,3115

1,6047

1,6545

-5

1,2769

1,5105

1,9232

1,9158

0

1,6855

1,9500

2,2429

2,2513

5

1,9905

2,3161

2,6058

2,6043

10

2,3313

2,6335

2,9631

2,9606

7. WNIOSKI
Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że istnieje
możliwość poprawy jakości mowy, a co za tym idzie
zwiększenia jej subiektywnej zrozumiałości poprzez
wykonanie relatywnie prostych operacji na sygnale
wejściowym – tj. poprzez zwiększenie częstotliwości
podstawowej sygnału oraz zwiększenie natężenia dźwięku.
Tego typu algorytm może znaleźć zastosowanie w tzw.
alternatywnych urządzeniach poprawiających słuch lub w
aparatach słuchowych [19], jak również w obszarze
automatycznego rozpoznawania mowy (ASR – Automatic
Speech Recognition) [20].
Wykazano
możliwość
poprawy
estymacji
współczynnika Mean Opinion Score, a nie jego realnej
wartości, która może zostać potwierdzona jedynie w
badaniach subiektywnych. Tym niemniej algorytm PESQ
MOS stosowany jest w telekomunikacji równolegle z testami
odsłuchowymi bądź niezależnie ze względu na fakt, iż wyniki
estymacji w procesie PESQ są skorelowane z wynikami badań
subiektywnych w ok. 93%. Można więc założyć, że wyniki
eksperymentów potwierdzonych pomiarem PESQ mogą być
w dużej mierze zbieżne z potencjalnym rezultatem badań
subiektywnych.
Wykonane modyfikacje sygnału są łatwe do uzyskania i
mogą być z powodzeniem stosowane w systemach czasu
rzeczywistego, co umożliwia zastosowanie ich w systemach
działających w hałasie, np. w protezach słuchu lub w
systemach ostrzegania o zagrożeniach. Warto zauważyć, że
dodatkowym aspektem, związanym z mową lombardzką, jest
problem automatycznego rozpoznawania mowy w warunkach
hałasu. Wartości parametrów dla sygnałów nie zawierających
zakłócenia i nagranych/powstałych w warunkach hałasu (a
więc z efektem Lombarda) będą uzyskiwać inne wartości, co
przekłada się na efektywność rozpoznawania [21][22][23].
Mowa
lombardzka
zawiera
znacznie
więcej
charakterystycznych cech, m.in. dłuższy czas trwania
samogłosek, zwiększenie nachylenia widma, przesunięcie
formantów w skali częstotliwości, itd. Dlatego, w kolejnych
eksperymentach wprowadzone zostaną modyfikacje tych
parametrów, co powinno w większym stopniu poprawić
obiektywne wskaźniki jakości mowy.
Jak wspomniano wcześniej, w ramach wykonanych
badań przygotowano zestaw zdań nagranych z różną prozodią
dla głosów żeńskich i męskich. Dlatego aspekt ekspresji
prozodii będzie tematem dalszych badań. Ponadto, ponieważ
w literaturze można spotkać sprzeczne doniesienia dotyczące,
w jakim stopniu efekt Lombarda zależy od płci [24][25][26],
dlatego przewidywane jest również przeprowadzenie analiz
porównawczych dla wypowiedzi kobiet i mężczyzn w
warunkach hałasu.
Praca powstała częściowo w wyniku realizacji projektu
badawczego o nr DEC-2015/17/B/ST6/01874
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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A STUDY ON IMPROVING OBJECTIVE QUALITY INDICATORS OF SPEECH
UTTERANCES IN NOISE CONDITIONS
The aim of the work is to modify the speech signal in order to improve objective speech quality indicators after mixing
the useful signal with noise or with an interfering signal. Modifications made to the signal are based on the characteristics of
the Lombard speech, and in particular on the effect of raising the fundamental frequency F0. The recording session included
sets of words and sentences in Polish, recorded in silence, as well as in the presence of interfering signals, i.e. pink noise and
so-called babble speech, also referred to as the "cocktail-party" effect. As a part of the research, speech samples were
processed - both sentences and words spoken by men. The study shows that raising the fundamental frequency results in
increased values of the speech quality index, measured using the PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) standard.
Keywords: Lombard effect; PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality); speech parameters.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono założenia, algorytm pracy
oraz model elektromechanicznego regulatora podobciążeniowych
przełączników zaczepów transformatora pracującego w trybie
regulacji dolnego napięcia. Następnie model przetestowano
symulacyjnie uzyskując charakterystyki czasowych. W dalszych
etapach prac planowana jest walidacja eksperymentalna po
implementacji modelu regulatora na wybranej platformie
sprzętowej. Model ten ma służyć do badania wpływu algorytmu
pracy regulatora na jakość regulacji napięcia.
Słowa kluczowe: podobciążeniowy przełącznik zaczepów (PPZ),
model symulacyjny regulatora przełącznika zaczepów, regulacja
napięcia w sieci SN.

1. WSTĘP
1.1. Koncepcja modelu symulacyjnego
Problem
regulacji
napięcia
w
sieciach
elektroenergetycznych opisywany jest w wielu publikacjach
m.in. [1]. Celem tego artykułu jest utworzenie i test modelu
symulacyjnego
regulatora
przełączników
zaczepów
transformatora WN/SN zainstalowanego w Głównym
Punkcie Zasilającym (GPZ). Model ten został opracowany
w uniwersalnym środowisku Matlab/Simulink. Model ten
ma służyć do badania wpływu algorytmu regulatora
przełącznika zaczepów (RPZ) na jakość regulacji napięcia.
Regulator tego typu pracuje w trybie regulacji dolnego
napięcia. Transformatory dużej mocy (blokowe, sprzęgające,
redukcyjne) wyposażone w urządzenia do zmiany przekładni
pod
obciążeniem
nazywa
się
transformatorami
regulacyjnymi [2, s. 136],[3, s. 415]. Transformator
regulacyjny 110 kV /SN zasilany jest napięciem o zmiennej
w czasie wartości skutecznej. Ponadto w stacjach SN/nn
(średniego
napięcia/niskie
napięcie)
zasilanych
z
rozważanego GPZ zapotrzebowanie na moc czynną i bierną
zmienia się w czasie. Charakterystyki napięciowe w tych
stacjach również ulegają zmianom, zależnie od składu
aktualnie aktywnych odbiorników energii elektrycznej,
stopnia ich obciążenia. Przedstawione czynniki mają wpływ
na jakość regulacji napięcia w sieci SN oraz nn. Z tych
powodów opracowany model jest elementem całego układu
regulacji napięcia. Pozostałymi elementami będą zastępczy
model systemu elektroenergetycznego (SEE) - układ
Thevenina o zmiennej wartości skutecznej napięcia w czasie
zależnym od rozpływu mocy czynnych i biernych w sieci
zamkniętej WN(wysokiego napięcia) i NN (najwyższych
napięć). Kolejnym elementem układu będą model

transformatora
regulacyjnego
WN/SN
wraz
z
podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów (PPZ).
Ostatnim elementem jest model sieci elektroenergetycznej
SN wraz z zastępczymi odbiorami (zmienne w czasie
obciążenia – moce czynne i bierne w stacjach SN/nn).
Istnieje tool-box do Simulinka umożliwiający
symulację elementów sieci elektroenergetycznej Simscape
Power System [4]. Jednak model regulatora przełącznika
zaczepów posiada charakterystykę niezależną od uchybu
napięcia – patrz (1) (tj. tryb stałego opóźnienia). Model RPZ
jest zintegrowany z modelem transformatora regulacyjnego.
Modyfikacja istniejących komponentów tego przybornika
jest znacznie utrudniona. Fakt ten utrudnia syntezę
regulatora
nowego
typu
z wykorzystaniem tego przybornika.
W elektroenergetyce coraz częściej stosowane są
urządzenia energoelektroniczne. Z tego względu zbadano
wpływ zastosowania energoelektronicznego przełącznika
zaczepów z regulatorem realizującym klasyczny algorytm
[5], [6]. Wykazano znaczący wpływ typu PPZ na jakość
regulacji napięcia.
W wielu publikacjach używa się uproszczonego
modelu regulatora, transformatora regulacyjnego lub
przełącznika zaczepów m.in. [4],[7], Jednak w celu zbadania
jakości regulacji napięcia wymagane jest odwzorowanie
nieliniowości, właściwości dynamicznych wszystkich
elementów układu regulacji. Opis matematyczny regulatora
zawarty jest w [8]. Jednak nie zaprezentowano modelu
symulacyjnego.
1.2. Układ regulacji dolnego napięcia za pomocą
transformatora WN/SN
Wielkością sterowaną jest napięcie transformatora
WN/SN po stronie dolnego napięcia UT. Sygnałami
sterującymi są sygnał binarny „zaczep wyżej” i sygnał
binarny „zaczep niżej”. Pomiar prądu służy do ochrony
przełącznika zaczepów przed operacjami łączeniowymi przy
przeciążeniu, co może skrócić jego żywotność. Na układ
regulacji działają zakłócenia m.in. zmiany zapotrzebowania
mocy czynnej i biernej, zmiana konfiguracji sieci, zmiana
wartości skutecznej napięcia zasilającego transformator.
Elektromechaniczne przełączniki zaczepów ze względu na
trwałość mają ograniczoną liczbę operacji łączeniowych.
Układ regulacji napięcia zaprezentowano na rysunku 1.

wyjściowy przekaźnika w ma znaczenie opisane w tabeli 1.
Histereza e zapobiega cyklicznym zmianom stanu w, gdy
uchyb zmienia się w pobliżu któregoś progu martwej strefy.
Jeżeli
Tablica 1. Sygnał wyjściowy przekaźnika trójpołożeniowego w
w
+
1
Rys. 1. Układ sterowania napięcia dolnego za pomocą przełącznika
zaczepów transformatora

0

Gdzie: Ux – wartość zadana napięcia; UT i IT – napięcie oraz
prąd po wybranej stronie transformatora; z(t) – zakłócenia
układu regulacji.

1

1.3. Wymagania stawiane modelowi symulacyjnemu
Opracowany model symulacyjny ma spełniać
następujące wymagania:
• Uniwersalność. Dzięki zastosowaniu klasycznego
modelu Simulink możliwa jest modyfikacja,
rozbudowa lub zmiana algorytmu sterowania.
• Podsystemy
modelu
powinny
odpowiadać
podziałowi na rzeczywiste urządzenia tj. osobny
model regulatora, osobny model transformatora
WN/SN i osobny model przełącznika zaczepów.
Umożliwia to zbadanie wpływu algorytmu
sterowania wybranego urządzenia na pracę całego
układu.
• Sygnały wejściowe i wyjściowe odpowiadają
rzeczywistym
sygnałom
wejściowym
lub
wyjściowym regulatora URT lub nastawom
istotnym dla algorytmu sterowania.
• Zrezygnowano z implementacji algorytmów
regulacji dla wersji z kilkoma transformatorami.
• Założono, że dostępny jest sygnał o bieżącym
numerze zaczepu pochodzący z przetwornika
numeru zaczepu np. [9],[10].
1.4. Algorytm działania klasycznego regulatora
przełącznika zaczepów
Opis regulacji przełącznikami zaczepów w stacjach
elektroenergetycznych opisano m.in. w monografii [2].
Szczegółowy algorytm sterowania zawarto w dokumentacji
technicznej regulatora przełącznika zaczepów opracowanego
w Instytucie Energetyki [11]. W opracowanym modelu
zrezygnowano z implementacji kompensacji prądowej,
ponieważ w praktyce jest ona wyłączana. Jest to
spowodowane trudnym doborem impedancji kompensacji
[12],[13]. Problem ten wymaga kolejnych badań, co wpłynie
na układ pomiarowy regulatora i ostateczną postać modelu.
W modelu zastosowano charakterystykę opóźnienia zmiany
zaczepu zależną od uchybu, ponieważ taki tryb pracy
regulatora jest wybierany najczęściej. W trybie tym przy
większych uchybach regulator po krótszym czasie zmienia
zaczep (patrz rys. 6).
RPZ posiada elementy regulacji przekaźnikowej. Jest
to spowodowane tym, że sygnał sterujący jest dyskretny
(zaczep w dół, praca na bieżącym zaczepie, zaczep w górę)
a zmiana zaczepu zmienia napięcie dolne w sposób
skokowy. Człon pomiarowy regulatora po wyznaczeniu
uchybu napięcia (patrz zależność 1) wykorzystuje statyczną
charakterystykę przekaźnika trójpołożeniowego z martwą
strefą = 2*delta_U i histerezą e (patrz rys. 2). Sygnał
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Znaczenie
Uchyb powyżej
górnego progu
martwej strefy
Uchyb
w
zakresie
martwej strefy
Uchyb poniżej
dolnego progu
martwej strefy

Opis działania
Odmierzanie czasu do zmiany
zaczepu „w górę” tj. w celu
zwiększenia dolnego napięcia
Praca na aktualnym zaczepie.

Odmierzanie czasu do zmiany
zaczepu „w dół” tj. w celu
zmniejszenia dolnego napięcia

Rys. 2. Przekaźnik trójpołożeniowy

ε = U x − UT

(1)

gdzie: UX – wartość zadana napięcia po stronie SN, UT –
wartość skuteczna napięcia mierzona po stronie SN, ε uchyb napięcia.
Jeśli sygnał w ≠ 0 (patrz tabela 1) tj. napięcie mierzone
znajduje się poza martwą strefą nastąpi zmiana zaczepu w
górę lub w dół zależnie od znaku uchybu (sygnału w) po
upływie określonego opóźnienia. Zapobiega to zmianom
zaczepów spowodowanych chwilowymi zmianami napięcia.
Całkowita liczba operacji łączeniowych ograniczona jest
trwałością PPZ. Opóźnienie to zliczane jest w dół od
wartości początkowej do zera. Jeśli sygnał w zmieni wartość
na 0, naliczony czas opóźnienia „cofa się” – zlicza w górę do
wartości początkowej. Odmierzanie czasu opóźnienia
zależnego od uchybu napięcia nazywane jest kryterium
całkowym[2]. Kryterium to opisano w postaci dyskretnej:
(2)
i
(3):

A1 (0) = pocz


A1 (t ) − ε (t ) , w(t ) = 1, A1 (t ) ≥ ε (t )

(2)
A1 (t + 1) = 
0,
w
(
t
)
=
1,
A
(
t
)
>
0,
A
(
t
)
<
(
t
)
ε
1
1

 A1 (t ) + stala, w(t ) = 0, A1 (t ) ≤ pocz − stala
A2 (0) = pocz

 A (t ) − ε (t ) , w(t ) = −1, A (t ) ≥ ε (t )

2
2
(3)
A2 (t + 1) = 
0,
w
(
t
)
=
1,
A
(
t
)
>
0,
A
(
2
2 t ) < ε (t )

 A2 (t ) + stala, w(t ) = 0, A2 (t ) ≤ pocz − stala
gdzie: pocz – wartość początkowa integratorów, A1 – wartość
odmierzona całki uchybu dodatniego, A2 – wartość odmierzona
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całki uchybu ujemnego, stala -stała odpowiadająca za szybkość
odliczania w kierunku wartości pocz .

Kolejnym blokiem są blokady, które uniemożliwiają
zmianę zaczepu z powodu m.in. uzyskania skrajnego
zaczepu w danym kierunku, przeciążenia przełącznika
zaczepów, obniżenie się napięcia poniżej ustawienia blokady
podnapięciowej lub podwyższenie się napięcia powyżej
ustawienia blokady nadnapięciowej. Blokady uwzględniają
kierunek zmian zaczepu, oprócz przeciążeniowej
i podnapięciowej (patrz tabela 2). Blokada podnapięciowa
jest realizowana w obu kierunkach ze względu na ryzyko
utraty stabilności napięciowej.

Tablica 3. Parametry regulatora przełącznika zaczepów
Symbol
delta_U

e
Sn
Blok_S>
Liczba_Z
Un
Ux

Tablica 2. Lista blokad regulatora [8]
Nazwa blokady
Nadnapięciowa
U>
Podnapięciowa U<
Przeciążeniowa S>
Od
skrajnego
górnego położenia
zaczepu Z>
Od
skrajnego
dolnego położenia
zaczepu Z<

funkcjonalności nie wpływające na pracę regulatora w trybie
sterowania dolnego napięcia.

Rodzaj blokady
Zmiana
zaczepu
w
kierunku
zwiększenia dolnego napięcia
Zmiany zaczepu w obu kierunkach
Zmiany zaczepu w obu kierunkach
Podwyższenie numeru zaczepu

Blokada_U<
Blokada_U>

Obniżenie numeru zaczepu

Po spełnieniu kryterium całkowego i jeśli system
blokad na to zezwala regulator włącza przekaźnik
„sterowanie przełącznikiem wyżej”, gdy w = 1 albo
przekaźnik „sterowanie przełącznikiem niżej”, gdy w = -1.
Regulator wyłącza przekaźnik, gdy [8]:
• sygnał aktualnego numeru zaczepu zmieni wartość
w porównaniu do wartości odczytanej w chwili
włączenia przekaźnika,
• przekroczony został maksymalny czas na dokonanie
zmiany zaczepu.
2. MODEL SYMULACYJNY REGULATORA
PRZEŁĄCZNIKÓW ZACZEPÓW
W tabeli 3 przedstawiono parametry regulatora
przełącznika zaczepów, które determinują jego pracę.
W modelu pominięto kontrolę poprawności wprowadzanych
przez użytkownika nastaw. Nie modelowano też
komunikacji za pomocą łącza cyfrowego, ponieważ są to

stala

pocz

wart_gran_
U

Opis
Połowa
szerokości
martwej strefy (patrz
rys. 2).
Histereza (patrz rys. 2).
Moc
znamionowa
transformatora
Nastawa
blokady
przeciążeniowej
Liczba zaczepów
Napięcie znamionowe
Wartość
zadana
napięcia
Poziom
aktywacji
blokady podnapięciowej
Poziom
aktywacji
blokady nadnapięciowej
Typ regulacji. Określa
czy czas opóźnienia
zmiany zaczepu zależy
od uchybu napięcia.
Kierunek
sterowania
przełącznikiem
zaczepów tj. Z+, U+
albo Z-,U+.
Stała odpowiadająca za
szybkość odliczania w
kierunku wartości pocz
Wartość początkowa od
której
dobywa
się
odmierzanie
czasu
opóźnienia
Wartość
graniczna
dodatniego
uchybu,
powyżej
której
następuje
zmiana
zaczepu bez opóźnienia

Wartość
350

JM
V

20
26

V
MVA

50

% Sn

27
15 000
15 500

V
V

80

% Un

120

% Un

Zależny
od
uchybu
napięcia
Z+U-

-

20

-

105 000

3500

-

Vs

V

Pierwszy elementem regulatora jest człon pomiarowy
przedstawiony na rysunku 3. Regulator posiada dwa wyjścia
binarne odpowiadające „zaczep w górę” oraz „zaczep
w dół”. Z tego powodu z jednego wyjścia trójstanowego
utworzono dwa wyjścia binarne.

Rys. 3. Człon pomiarowy regulatora
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1
wartość_mierzona_U
2
wartość_mierzona_I

1
stan_blokady

3
moc znamionowa PPZ
4
nastawa_blokady
100

Rys. 4. Blokada przeciążeniowa regulatora

Na rysunku 4 przedstawiono blok blokady
przeciążeniowej uniemożliwiającej przełączenie zaczepu w
trakcie przeciążenia chroniąc elementy stykowe przed
uszkodzeniem.
Na rysunku 5 zaprezentowano zbudowany schemat
symulacyjny klasycznego regulatora PPZ. Jest on
zbudowany z wielu podsystemów. Sygnałami wejściowymi
modelu są: wartość zadana napięcia, wartość mierzona
napięcia SN, wartość mierzona prądu transformatora, sygnał
aktualnego numeru zaczepu przełącznika, sygnał resetu
awarii przełącznika zaczepów. Sygnałami wyjściowymi
modelu są: binarny sygnał sterujący „zwiększ numer
zaczepu”, binarny sygnał sterujący „zmniejsz numer
zaczepu”, awaria przełącznika zaczepów, sygnały blokad –
przeciążeniowej, podnapięciowej, nadnapięciowej, blokady
zwiększenia numeru zaczepu, blokady zmniejszenia numeru
zaczepu. Człon pomiarowy wyznacza uchyb napięcia oraz
dokonuje jego oceny czy mieści się w obszarze martwej
strefy. Zależnie czy uchyb przekracza górną lub dolną
granicę aktywowane jest odpowiednie wyjście. Układ zwłoki
czasowej zależnej realizuje opóźnienie zależne od wartości
uchybu. Zbudowany jest on na integratorach. Układ blokad
nad i pod napięciowych, blokada przeciążeniowa, blokada
od skrajnych zaczepów oraz układ blokad wynikowych
blokują zmianę zaczepu w sytuacji, gdy jest to niepożądane.
Blok szybkiej redukcji wysokiego napięcia służy do
realizacji bezzwłocznej zmiany zaczepu w celu obniżenia
napięcia jeśli jego wartość jest zbyt wysoka. Tak wysokie
napięcie grozi awariami (uszkodzenie urządzeń, przebicie
izolacji). Układ wyjściowy służy uwzględnienia kierunku
sterowania, sygnałów zmniejsz napięcie, zwiększ napięcie,
funkcji szybkiej redukcji wysokiego napięcia i wysterowania
przekaźników wyjściowych regulatora. Układ diagnostyczny
służy do detekcji i sygnalizacji przełącznika zaczepów.

Rys. 6. Charakterystyka czasowa regulatora przełącznika zaczepów
w zależności od uchybu napięcia

3. SYMULACJA MODELU – BADANIA
CHARAKETRYSTYK CZASOWYCH
Metoda ta polega na przeprowadzeniu szeregu
symulacji przy stałej wartości numeru zaczepu zmieniając
krokowo wartość uchybu napięcia. Wielkością wyjściową
jest czas zmiany zaczepu. Uzyskana charakterystyka (rys. 6)
potwierdza poprawność realizacji charakterystyki zależnej –
czym większy uchyb napięcia tym krótszy czas zmiany
zaczepów.
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Rys. 5. Schemat symulacyjny klasycznego regulatora przełączników zaczepów
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5. WNIOSKI KOŃCOWE
Regulatory
elektromechanicznych
przełączników
zaczepów są regulatorami wolnodziałającymi, krok po kroku
(sekwencyjna zmiana zaczepów), nieciągłymi, nieliniowymi
ze zmiennym opóźnieniem. Zespół blokad regulatora
stanowi logiczny układ kombinacyjny. Cechy te wynikają z
dyskretnego sygnału wyjściowego oraz właściwości
eksploatacyjnych przełącznika zaczepów (ograniczona
liczba i częstotliwość łączeń). Matematyczna analiza układu
regulacji wymaga użycia zaawansowanych technik analizy
dynamicznych układów nieliniowych. Zbudowanie modelu
symulacyjnego uwzględniającego nieliniowości oraz
właściwości dynamiczne umożliwia realizację badań układu
regulacji dolnego napięcia transformatora. W modelu
regulatora zidentyfikowano czternaście parametrów.
Wymagane jest opracowanie modelu elektromechanicznego
przełącznika zaczepów, transformatora WN/SN oraz sieci
elektroenergetycznej. Modele te powinny uwzględniać
zjawiska przejściowe aby wyznaczyć wpływ zjawisk
komutacji zaczepów na jakość regulacji napięcia.
Powszechnie stosuje się uproszczone modele statyczne,
które są niewystarczające do realizacji tych badań.
Utworzony model symulacyjny pomimo założeń
upraszczających (praca z jednym transformatorem, nie
modelowano walidacji wprowadzanych nastaw, nie
modelowano zjawisk komunikacji regulatora z urządzeniami
nadrzędnymi) jest wielopoziomowym złożonym obiektem
(18 elementów i podsystemów). Wymagana jest
identyfikacja tych parametrów. Pełna prezentacja modelu nie
jest możliwa w ramach jednej publikacji.
Testowano poszczególne podsystemy (bloki) generując
zestawy danych wejściowych oraz analizując sygnały
wynikowe (nie przedstawiono w publikacji). Utworzony cały
model sprawdzono na podstawie uzyskanych na podstawie
badań symulacyjnych charakterystyk czasowych. Wyniki
symulacji potwierdzają poprawność działania modelu
regulatora. Model posłużył do ułatwienia implementacji
regulatora na mikrokontrolerze STM32 serii Nucleo.
Pełna analiza pracy układu regulacji dolnego napięcia
możliwa jest dopiero po opracowaniu pozostałych modeli
składowych i symulacji całego układu regulacji.
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DESIGN OF SIMULATION MODEL OF THE REGULATOR TAP CHANGERS FOR HV/MV
TRANSFORMER
The article presents the created and tested model of the electromechanical tap changer. The transformer is treated as an
executive element of the medium voltage control system. As the assumption, model does not take into account parallel work
of transformers due to the fact that this is a very rare case. The current compensation was canceled due to the difficulty of
determining the compensation impedance. For this reason, this function is deactivated in the controllers. The model assumes,
according to the documentation of one of the regulators, that the characteristic is dependent on the value of the voltage error.
This model is to be used to study the influence of the tap changer controller algorithm on the quality of voltage
regulation. The algorithm of the classic tap changer controller has been analyzed. Important parameters of the model have
been defined. The structure of the created model in Matlab-Simulink and some component blocks are presented. One of the
conducted tests was shown - time characteristic t = f(ε) of switching output relay according to changes of value of the voltage
deviation.
Keywords: OLTC, simulation model of the tap changer controller, voltage regulation in the MV network.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję przeprowadzania
przez układ sterowania nadrzędnego okresowej identyfikacji
w trybie on-line obiektów, którymi
sterują regulatory
bezpośredniego działania, pracujące w autonomicznych pętlach
nadzorowanych przez ten system. Celem tej identyfikacji jest
zautomatyzowane utworzenie jak najlepszego, w sensie przyjętego
kryterium, modelu obiektu, o którym nie jest wymagana żadna
wiedza a priori, a następnie, w oparciu o ten model, przestrojenie
stosownego regulatora
lub włączenie go w strukturę
nadzorowanego układu regulacji. Przy konstruowaniu modeli
przeprowadzono analizę kształtu odpowiedzi obiektu, a do
wyznaczenia ich parametrów zastosowana została metoda
Åströma-Hågglunda. W pracy przedstawiono krótki opis
przeprowadzanych pomiarów oraz zależności służące do obliczenia
wymaganych parametrów różnych modeli. Przeprowadzono
badania symulacyjne procesu identyfikacji, a ich wyniki w formie
tabeli dołączono do artykułu.
Słowa kluczowe: automatyczne dostrajanie, cykle graniczne,
identyfikacja modeli, próba przekaźnikowa.

1.

WPROWADZENIE

Od czasu przedstawienia przez Åströma i Hägglunda
w 1984 roku koncepcji wyznaczania parametrów cyklu
granicznego przy zastosowaniu idealnego elementu
dwupołożeniowego [1] i wykorzystania ich do
bezpośredniego dostrojenia regulatorów [10], opracowane
zostały nowe metody tworzenia modeli transmitancyjnych
obiektów [3,11,12] a także sposoby zwiększenia dokładności
pomiarów tych parametrów [13]. Jej obszar zastosowań
rozszerzony został o możliwość identyfikacji w trybie online dynamiki całej pętli układu zamkniętego [2], co
pozwoliło na zachowanie ciągłości kompensacji zakłóceń w
czasie trwania próby przekaźnikowej. Nowe podejście
w wykorzystaniu metody przekaźnikowej do identyfikacji
zaprezentowali Panda i Yu, którzy w oparciu
o matematyczny opis odpowiedzi na okresowy, prostokątny
sygnał wymuszający przedstawili zależności, umożliwiające
na podstawie przebiegu oscylacji wyznaczenie parametrów
założonej transmitancji modelu [14,15].
Ponieważ metoda przekaźnikowa okazała się
wystarczająco odporna na oddziaływanie zakłóceń, jest ona
coraz częściej wykorzystywana w nowych modelach
sterowników do ich automatycznego dostrajania w trybie ST
(Self Tuning ). Odbywa się ono na podstawie wyznaczanych
parametrów cyklu granicznego i jest nakierowane na
zapewnienie odpowiedniego zapasu fazy i modułu.
W niniejszej pracy przedstawiony został projekt
komputerowego układu sterowania nadrzędnego pracą

autonomicznych układów regulacji, odwołujący się do
sformułowanych
zależności
na
wybrane
modele
transmitancyjne, i wspierający się w procesie rozpoznawania
jego struktury analizą kształtu drgań.
2.

SFORMUŁOWANIE PROBLEMU

Zadaniem modelu jest
możliwie najlepsze
odwzorowanie właściwości dynamicznych i statycznych
obiektu przy jednoczesnym spełnieniu wymogu co do jego
dopuszczalnej złożoności. Przez wiele lat możliwości
właściwego doboru nastaw regulatora hamował brak
prostego sposobu na utworzenie lepszych modeli niż inercja
pierwszego rzędu czy idealny człon całkujący. Większość
metod doboru nastaw regulatorów opierało się na założeniu,
że będą one sterować obiektami o takich transmitancjach.
Gdy ten warunek nie był spełniony, dobrane nastawy
musiały być korygowane lub nie pozwalały osiągnąć
stawianych celów. Postęp w dziedzinie tworzenia modeli
transmitancyjnych, jaki dokonał się w ostatnich 30 latach,
stworzył nowe warunki w podejściu do problemu
dostrojenia układów regulacji. Proponowany w tym artykule
układ wykorzystuje znacznie szerzej możliwości metody
przekaźnikowej, niż ma to miejsce w sterownikach
wyposażonych w funkcję automatycznego dostrojenia ST.
Jego zadaniem jest zapewnienie, poprzez okazjonalne
dostrajanie regulatorów, możliwie najlepszej jakości
sterowania w sprzężonych z nim układach, ale do dostrojenia
układu regulacji stosuje, jak ma to miejsce w adaptacji
pośredniej, model obiektu. Stwarza to większe możliwości
przy kształtowaniu dynamiki układów regulacji także tych,
w których model jest integralną częścią regulatora.
Jednocześnie stawia też nowe wyzwania w procesie
tworzenia modelu, gdyż zakłada się, że układ nie powinien
wymagać żadnej wiedzy a priori o badanym obiekcie.
Poszerza to zakres jego zadań o dokonanie wyboru klasy
wyznaczanego modelu.
3.

METODA IDENTYFIKACJI

Do wyznaczania modelu obiektu wykorzystana została
tzw. metoda przekaźnikowa. Bazuje ona na pomiarze drgań
krytycznych o ograniczonej amplitudzie, które w układzie
zamkniętym generowane są przy pomocy elementu
dwupołożeniowego, włączonego równolegle do regulatora
(rys. 1).
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Rys.1 Schemat ideowy wykorzystania regulatora dwupołożeniowego do generowania drgań w układzie regulacji

Po wytrąceniu układu regulacji ze stanu równowagi,
w pętli sprzężenia zwrotnego mogą być generowane drgania
harmoniczne o stałej amplitudzie A oraz okresie Tosc.
Zgodnie z twierdzeniem Nyquista, warunkiem powstania
drgań harmonicznych w układzie zamkniętym jest, by
charakterystyka amplitudowo-fazowa układu otwartego
przechodziła przez punkt krytyczny płaszczyzny zmiennej
zespolonej (-1,0j). Do analizy pracy tego układu
nieliniowego należy posłużyć się funkcją opisującą J(A,ω),
zależną w ogólnym przypadku od pulsacji i amplitudy
sygnału wejściowego. Warunkiem powstania drgań będzie
równość
G ( jω ) ⋅ J ( A, ω ) = −1 + 0 j

(1)

która przekłada się na dwa warunki
G ( jω o ) =

1
oraz arg G( jωo ) + arg(J ( A) = −π
J ( A)

(2)

Pomiar amplitudy i okresu tych drgań umożliwia
wyznaczenie parametrów cyklu granicznego czyli pulsacji
krytycznej
(3)
ϕ (ω kr ) = −π

ω kr ≈

2π
Tosc

(4)

4⋅ B

(5)

Sam proces identyfikacji obejmuje kilka kroków. Są
one schematycznie przedstawione na rysunku 2. Główna
idea programu opiera się na dokonaniu selekcji badanych
obiektów i przypisaniu ich do wybranych klas modeli. Po
dokonaniu tego podziału w celu pozyskania wymaganych
danych pomiarowych przeprowadzany jest stosowny test
identyfikacyjny. Poprawne przeprowadzenie eksperymentu
identyfikacyjnego, skutkującego wygenerowaniem drgań
krytycznych o ograniczonej amplitudzie wymaga zmiany
struktury układu regulacji polegającej na równoległym
dołączeniu do regulatora elementu dwupołożeniowego,
ustawienia jego parametrów, tak aby zapewnić właściwy
przebieg próby oraz odczytu mierzonych wielkości.
Ważnym jest wybór poziomu wyjścia z przekaźnika B, tak
aby amplituda generowanych drgań nie przekraczała
dopuszczalnego poziomu ( A<a.yust, gdzie a jest
współczynnikiem liczbowym z zakresu 0-0.1), jednocześnie
nie była zbyt mała w stosunku do szumu pomiarowego,
oraz szerokości strefy histerezy ε, która powinna być jak
najmniejsza, jednak nie mniejsza niż dwukrotna wartość
odchylenia standardowego szumu pomiarowego. Zbyt mała
wartość strefy histerezy wydłuży czas uzyskania
powtarzalnych wartości pomiaru okresu oscylacji.
Natomiast, zbyt duża prowadzi do zdeformowania oscylacji i
jej asymetrii. Przy wykonywaniu testu identyfikacyjnego
zakłada się, że cykl graniczny jest stabilny, jeżeli amplitudy
i okresy trzech kolejnych oscylacji nie różnią się więcej od
siebie niż o 2%. Następnie w oparciu o uzyskane wyniki
pomiarów sporządzane są wszystkie typy modeli z danej
klasy, to znaczy, dla każdego z tych modeli wyznaczane są
jego parametry. Ostatecznego wyboru modelu program
dokonuje
na
podstawie
porównania
obliczonych
wskaźników jakości modelu.

i wzmocnienia krytycznego
K kr ≈

gdzie:

π ⋅ A2 − ε 2

B – amplituda wyjścia z przekaźnika,

ε -szerokość strefy histerezy elementu dwupołożeniowego
Dzięki
wyznaczeniu
pojedynczego
punktu
charakterystyki częstotliwościowej układu otwartego, przy
założeniu postaci transmitancji modelu, można wyznaczyć
jej dwa parametry.
4.

UKŁAD IDENTYFIKACJI MODELU OBIEKTU

Koncepcja
opracowanego układu sterowania
nadrzędnego opiera się na założeniu, że komputer centralny
ma połączenie sygnałowe z kilkoma regulatorami,
pracującymi w autonomicznych,
jednowymiarowych
układach regulacji. Może on sczytywać dane pomiarowe
badanej pętli takie jak wielkość regulowana yn, wielkość
sterująca zadana uzad i realizowana un, uchyb regulacji en.
Na ich podstawie obliczane są przyjęte wskaźniki jakości
sterowania, np. całka z kwadratu uchybu regulacji. Jądro
tego systemu stanowi program komputerowy, który
w środowisku Matlab/Simulink wykonuje opracowane
algorytmy. W celu łatwiejszego komunikowania się
z programem opracowany został prosty interfejs graficzny
GUI.
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Rys. 2. Algorytm programu obliczeniowego

4.1. Baza modeli
Bazę modeli tworzą modele należące do 3 klas: klasa
0-grupuje modele inercyjne, 1-modele oscylacyjne,
2- modele astatyczne. Każda z nich zawiera od 2 do 6 typów
modeli różnego rzędu. Parametry modeli inercyjnych n-ego
rzędu o stałej czasowej inercji Tn oraz stałej czasowej
opóźnienia T0n, których transmitancja jest równa
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Gn ( s ) =

(6)

Km
⋅ e −T0 n s
(1 +T ns ) n

gdzie: Km - wzmocnienie statyczne, n- rząd inercji (1,2…)

T1 + T 2 =

tg (ϕ 1 ) ⋅ tg (ϕ 2 − 0.5π ) ⋅ (ω1 − ω 2 )
ω1ω 2 ⋅ ( tg (ϕ 2 − 0.5π )ω 2 − tg (ϕ 1 )ω1 )

(15)

T1T2 =

tg (ϕ 2 − 0.5π ) ⋅ ω1 − tg (ϕ 1 ) ⋅ ω 2
ω1ω2 ⋅ [tg (ϕ 2 − 0.5π )ω 2 − tg (ϕ 1 )ω1 ]

(16)

2

wyznaczane są na podstawie zależności

2

T1,2 = 0.5 ⋅[T1 + T2 ± (T1 + T2 )2 − 4(T1 + T2 ) ]
Tn = ω kr

−1

2

n

2

16 K m B
−1
A 2π 2

(7)

−1

(8)

T0 n = ω kr [π − n ⋅ arctg (ω kr Tn )]

n=10x ,

gdzie: x=1,9040-1,3736 Tobw/Tosc

(9)

Ponieważ
poprawne,
analityczne
wyznaczenie
właściwego opóźnienia tego modelu jest wrażliwe na
właściwe oszacowanie jego rzędu, parametr T0n przy n>5
wyznaczany jest również na drodze pomiarowej. Parametry
najczęściej stosowanego modelu I-ego rzędu z czasem
opóźnienia wyznaczane są nie tylko na podstawie zależności
(7,8), ale również w oparciu o wzory Majhi i Athertona [6]
A
T = ±T ⋅ ln[(1 ±
) (10)
±T
Tm =

0

osc

m

A
A
2 ln[(1 ±
) /(1 m
)]
KmB
KmB

Km B

Gosc ( s ) =

gdzie:

Km
e −To s
T 2 s 2 + 2ξTs + 1

(11)

T - okres drgań własnych ,
ξ- bezwymiarowy współczynnik tłumienia

Metodę wyznaczania modelu członu oscylacyjnego bez
opóźnienia podają w pracy [3] Viteckova i Vitecek. Wymaga
ona włączenia za przekaźnikiem bez histerezy członu
całkującego, przez co zmieniają się współrzędne punktu
krytycznego. Aby układ znalazł się na granicy stabilności,
wystarczy by opóźnienie, wprowadzane przez człon, było
równe tylko -90 stopni. Tym samym
identyfikowane
parametry
członu oscylacyjnego, jak bezwymiarowy
współczynnik tłumienia i okres drgań własnych, będą
odpowiednio równe
K mTosc B
Aπ 2

(12)

T = Tosc / 2π

(13)

ξ=

w których ϕ1, ϕ2 oznaczają opóźnienia fazowe, jakie przy
uzyskanej pulsacji krytycznej ωkr1, ωkr2 wprowadza do układu
otwartego człon opóźniający o stałej czasowej To
ω1,ω2 –pulsacje drgań z testu podstawowego
i uzupełniającego
Obiekty astatyczne z inercją i opóźnieniem opisane są przy
pomocy transmitancji
Gai ( s) =

takiego modelu służą następujące

−1

Ti = K i = ω kr

Km
e −To s
(1 +T 1s ) ⋅ (1 +T 2s )

(14)

gdzie : Km -wzmocnienie statyczne, T1 , T2 - stałe czasowe,
To-czas opóźnienia
Do wyznaczenia tego modelu posłużono się metodą opisaną
w [7], przy zastosowaniu zależności

2

i

2

4 K m Tosc B 2
−1
A2π 4

(19)
(20)

−1

4.2. Bloki funkcyjne układu
Program, wyznaczający model obiektu, można
podzielić na bloki realizujące określone funkcje, do których
należą:
• pomiary wstępne
• wybór klasy modelu
• przeprowadzenie podstawowej próby przekaźnikowej
• test uzupełniający
• wyznaczenie parametrów modeli i ich weryfikacja
• wybór modelu suboptymalnego
Pomiar wzmocnienia statycznego
Zainicjowanie działania programu uruchamia funkcję
przeprowadzenia
wstępnego
eksperymentu
identyfikacyjnego, obejmującego pomiar wzmocnienia
statycznego oraz czasu opóźnienia. Przykładowe przebiegi
sygnału sterującego i wyjścia z obiektu w początkowej fazie
eksperymentu zamieszczone są na rysunku 3.
y,u
u

16
12

GKu ( s ) =

−1

T0i = ω kr [π / 2 − i ⋅ arctg (ω kr Ti )]

20

Człon inercyjny drugiego rzędu z czasem opóźnienia To
o transmitancji (14) określany bywa modelem Kupfmüllera.

(18)

Ki
⋅ e −T0 i s
s (1 +T is ) i

gdzie: Ki – wzmocnienie prędkościowe
i, Ti – rząd oraz stała czasowa inercji
Do wyznaczenia
zależności:

Człony drugiego rzędu
z samowyrównaniem
reprezentowane są przez człony oscylacyjne, człony
o podwójnych biegunach i tzw. model Kupfmüllera.
Transmitancja modelu określanego jako człon oscylacyjny
z opóźnieniem przedstawiona może być w postaci:

(17)

y

X=10
8
4
0
0

50

100

150

200

250

Rys. 3. Przebiegi wejścia i wyjścia z obiektu
w początkowej fazie testu

Na tym etapie przeprowadzana jest analiza kształtu
drgań jak i reakcji obiektu na skokową zmianę wielkości
sterującej,
wywołanej
zmianą
stanu
przekaźnika
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o rozszerzonej do ε2 wartości strefy histerezy, co pozwala
przeprowadzić ten pomiar off-line, z wyłączeniem sprzężenia
zwrotnego.
Do pomiaru wzmocnienia statycznego obiektu regulacji
Kob wybrano metodę bazującą na badaniu przyrostów
wielkości regulowanej i sterującej w stanie ustalonym [7].
Do przeprowadzenia tego pomiaru wymagane jest:
a) utrzymanie wielkości sterującej na stałym poziomie
u(tp) od chwili rozpoczęcia eksperymentu tp przez cały
czas jego trwania
b) ustalenie szerokości strefy histerezy ε2 tak, aby była
ona większa od reakcji obiektu ∆y na przyrost wielkości
sterującej o wartość wyjściową z przekaźnika B.
Gdy w przekaźniku szerokość histerezy zostanie
powiększona tak, aby spełniony był warunek

ε2 > Kob B

(21)

wielkość sterująca zostanie zmieniona o sygnał wyjściowy
z elementu przekaźnikowego. Wówczas wzmocnienie
statyczne Km oszacować można z zależności
Km=∆y/B

(22)

Ten pomiar jest również wykorzystywany do
pozyskania informacji o ewentualnym opóźnieniu oraz
charakterze odpowiedzi obiektu na skokową zmianę
wymuszenia. Przydział obiektu do jednej z trzech klas
modeli (0-2) dokonuje się po selekcji obiektów z samowyrównaniem oraz astatycznych, których odpowiedź będzie
rosła aż do osiągnięcia stanu nasycenia ogranicznika
ustalanego na poziomie ynas (rys. 5b). Wzmocnienie
prędkościowe takiego obiektu jest równe
Ki = dy/dt

(23)

Jeżeli natomiast zajdzie warunek, jak ma to miejsce na
rysunku 4a, że
(24)

ymax > yust2

wymagane parametry modeli wszystkich typów z danej
klasy.
Blok pomiarów uzupełniających
Gdy wykryty zostanie obiekt oscylacyjny ze znikomym
czasem opóźnienia, to na czas trwania tej próby włączany
jest szeregowo z obiektem człon całkujący. Zapewni on
dodatkowe opóźnienie fazowe o kąt równy -90 stopni, co
ułatwi rozwinięcie cyklu granicznego.
Gdy wymagane jest pozyskanie dodatkowych danych
na potrzeby utworzenia
modeli o większej liczbie
parametrów, musi być przeprowadzona kolejna próba
przekaźnikowa. Układ przeprowadzi ją po uprzednim
dokonaniu w strukturze badanej pętli ręgulacji zmian,
polegających na wprowadzeniu do układu otwartego
elementów o znanym przesunięciu fazowym. Pozyskane tą
drogą dane, przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu
obliczeniowego, mogą też służyć do wyznaczenia
dodatkowych parametrów modelu rozszerzonego. Jej wyniki
przekazywane są do bloku weryfikacji modeli.
4.3. Weryfikacja i wybór optymalnego modelu
Program ma za zadanie wyznaczyć model, który
najwierniej oddawać będzie zachowanie obiektu. W celu
porównania obiektu i modelu poddawane są one temu
samemu wymuszeniu. Dane o sygnale sterującym, czyli
wyjściu elementu dwupołożeniowego, podczas testu
identyfikacyjnego są zapamiętane, a następnie po
wyznaczeniu modeli służą do symulacji ich odpowiedzi. Te
są później porównywane z wyjściem obiektu i pośrednio
między poszczególnymi modelami. Przykładowe przebiegi
sygnałów obiektu oraz modelu Kupfmüllera i Strejca
zamieszczone są na rysunku 6. Przy wyższej częstotliwości
oba modele podobnie odtwarzają reakcję obiektu, jednak
przy niższych częstotliwościach, włączając tę dążącą do
zera, różnice te zwiększają się.
0.5
0.4

up

0.3

y

S

0.2

y

0.1

K

t

0

to taki człon zakwalifikowany zostanie do klasy obiektów
oscylacyjnych.
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Rys. 5. Przebieg próby weryfikującej modele.
S-model Strejca n=4, K - model Kupfmüllera

a) obiekt oscylacyjny

b) astatyczny

Rys.4. Przebiegi wielkości regulowanej w trakcie pomiaru
wzmocnienia statycznego

Poprawność wyboru klasy modelu jest dodatkowo
sprawdzana w bloku analizującym kształt drgań
krytycznych. Po dokonaniu wyboru klasy modelu
eksperyment identyfikacyjny realizowany jest pod kątem
pozyskania wymaganych danych pomiarowych, niezbędnych
do wyznaczenia modeli, należących do wybranej klasy. Na
podstawie otrzymanych danych pomiarowych i zależności,
przedstawionych w następnym podrozdziale, określane są
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Jeżeli obiekt liniowy i model byłyby opisane przy
pomocy tej samej transmitancji, to za kryterium jakości
można przyjąć różnice między obydwiema odpowiedziami
skokowymi. Jeżeli jednak mamy do czynienia z modelami
zredukowanym, czyli o niższym rzędzie niż sam obiekt, to
takie kryterium może okazać się mylące i nie powinno być
jedyną podstawą modelowania. Rozważania na temat jakości
modeli z opóźnieniem, w kontekście wykorzystania ich
w sterowaniu samonastrajalnym, prowadzone były
w pracach Bristola [5], a także Hanga i China [4].
Uwzględnienie czasu opóźnienia przybliża zachowanie
modelu do obiektu rzeczywistego przy większych
opóźnieniach fazowych. Dla przeprowadzenia wyboru
modeli posłużono się wskaźnikami, które wyrażone są przy
pomocy całki z wartości bezwzględnej przebiegu drgań
krytycznych oraz drgań, które ukształtują się przy dodaniu
do pętli sprzężenia zwrotnego dodatkowego opóźnienia.
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t

WJ 1 =

10 k 1
( y (t ) − y m (t ) ) dt
t k 1 − t o1 to1

WJ 2 =

10
t k 2 − to 2

(25)

tk 2

 y(t ) − y

m

Obiekty 21-24 są obiektami złożonymi. W ich
przypadku układ miał wyznaczyć model przy występowaniu
tzw. nieokreśloności modelowej.

(26)

(t ) dt

G 21 ( s ) =

to 2

gdzie: y, ym – wyjście z obiektu i modelu
G 22 ( s ) =

Program wskaże model o numerze przypisanym mu w bazie
modeli, dla którego
Q = min{ WJ1, WJ2,…, WJp }
gdzie: p - liczba modeli danej klasy

G 24 ( s ) =

osiągnie najmniejszą wartość.
G25 ( s ) =

5.

WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH

W celu przetestowania poprawnej pracy układu
przeprowadzone zostały badania symulacyjne. Układ był
podłączany do jednej z pętli regulacji i przeprowadzał test
identyfikacyjny
przy
uwzględnieniu
ewentualnego
ograniczenia co do wysokości jego rzędu. Wyniki tych
badań zawarte są w tabelach 1 i 2. Obiekty 1-6 miały
transmitancje tego samego typu, co jeden z modeli
znajdujących się w bazie. Tabela 1 ukazuje numer
transmitancji identyfikowanego obiektu, wskaźniki jakości
wybranych modeli, a także wyznaczoną transmitancję
modelu.
W
pierwszym
etapie
przebadano
obiekty
o następujących transmitancjach
G1 ( s ) =
G3 ( s ) =

0.8
⋅ e −1.5 s
6s + 1

G2 ( s ) =

3
⋅ e −2 s
16 s + 8s + 1
2

2
2.5 ⋅ e − s
⋅ e −3 s G 4 ( s ) =
2
4
20 s + 12 s + 1
16 s + 32 s 3 + 24 s 2 + 8 s + 1

G5 ( s ) =

0.17
⋅ e −s
3s 2 + s

G6 ( s ) =

1
⋅ e −0.3 s
s2 + s + 1

Tab. 1 Modele obiektów wzorcowych
Nr
obiektu
1
0,0741
2
0,3103
3
0,1749
4
0,2822
5
0,2156
6
0,1585

Wsk. jakości
wybr. modelu
WJ1
WJ2

model
klasa

typ

0,023

0,2190

0

1

0,045

0,0529

0

3

0,0729

0,1075

0

4

0,0306

0,1164

0

5

0,209

0,4065

2

1

0,0116

0,1127

1

2

Transmitancja
modelu
0.8
⋅ e −1.5 s
6.018 s + 1
3
⋅ e − 2.08 s
(13.9 s + 1) 2

2
⋅ e −3.21s
18.02s 2 + 12.95s + 1
2.5
⋅ e −1.08 s
(1 + 1.9783s ) 4
G5 ( s ) =

2.5 ⋅ e − s
9.6 s + 26.8s + 29.7 s 2 + 13.25s + 1.5

G 23 ( s ) =

(27)

1.5
e −2 s
1.2 s 3 + 2.3s 2 + 4.5 s + 1

4

3

1.5
0.12 s 4 + 1.096 s 3 + 2.92 s 2 + 2.6 s + 2

3.1
e −3s
16.5s 4 + 55.25s 3 + 50.75 s 2 + 13s + 1

20 s 2 + 22 s + 6
e −3 s
5397 s + 8082 s + 5254 s 4 + 1958 s 3 + 449.8 s 2 + 59.85 s + 3.5
6

5

Wyniki symulacji procesu identyfikacji przedstawione
zostały w tabeli 2.
Tab. 2 Modele obiektów złożonych
obiekt
21
0,1809
22
0,1709
23
0,1331
24
0,3168
25
0,2287

Wsk. jakości
wybr. modelu

model

Transmitancja
modelu

WJ1

WJ2

klasa

typ

0,0966

0,1084

0

1

1 .5
e −2.54 s
4.195s + 1

0,0342

0,0578

0

4

1 . 667
⋅ e − 2 .01 s
13 . 05 s 2 + 7 . 836 s + 1

0,0275

0,1377

1

1

0,0249

0,0579

0

4

0,0072

0,0901

0

6

3.1
⋅ e − 4.48 s
33.1s 2 + 11.51s + 1

Przebieg
testu
weryfikacyjnego
dla
obiektu
o transmitancji G22(s) przedstawiony został na rysunku 5.
Przy wyższej częstotliwości wymuszenia oba modele
podobnie odtwarzają reakcję obiektu, jednak dla niższych
częstotliwości model Kupfmüllera wyraźnie lepiej oddaje
właściwości obiektu niż model Strejca 4-ego rzędu, co
odzwierciedlają również wskaźniki WJ1 i WJ2.
Rysunek 6 przedstawia zeskanowany obraz interfejsu
graficznego użytkownika ukazujący wynik identyfikacji
obiektu
o transmitancji G25(s) w przypadku bez
ograniczenia, zaś rysunek 7 z ograniczeniem rzędu modelu
do n=2, co może być wymagane w przypadku potrzeby
dostrojenia regulatora PID. Układ przy tych warunkach
dobrał odpowiednio model Kupfmüllera oraz model 2-ego
rzędu wyznaczany z zależności (7,8).

0.1698
⋅ e −1.08 s
3.007 s 2 + s

1
e − 0.3 s
1 .313 s 2 + 1 .029 s + 1

Wyniki identyfikacji modeli obiektów, których
transmitancje pokrywają się z typami modeli dostępnymi w
bazie, pokazują, że w każdym z badanych przypadków układ
wybiera właściwą klasę modelu, a następnie z dużą
dokładnością wyznacza jego parametry.
Rys.6. Wyznaczanie modelu obiektu G25(s)
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2.
3.
Rys.7. Wyznaczanie modelu II-ego rzędu obiektu G25(s)
G2 ( s ) =

1.714
⋅ e −7.75 s
(1 + 4.0873s ) 2

4.
5.

6.

PODSUMOWANIE

Przedstawiony w pracy projekt układu stanowi
autorskie podejście rozwiązania problemu utworzenia
modelu obiektu bez wymaganej wiedzy wstępnej o jego
właściwościach.
Do
wyznaczenia
modeli
układ
wykorzystuje znane zależności od parametrów cyklu
granicznego, a w celu przyporządkowania ich do określonej
klasy stosuje metodę, bazującą na analizie odpowiedzi
obiektu
na
sygnał
wyjściowy
z
elementu
dwupołożeniowego. Wyniki symulacji procesu identyfikacji
modeli obiektów pokazują, że w każdym z badanych
przypadków układ określa poprawnie klasę modelu,
a następnie wyznacza parametry modeli wszystkich typów
danej klasy i na podstawie przyjętego kryterium oceny
jakości wybiera spośród nich najlepszy. Ich jakość zależy
oczywiście od stopnia nieokreśloności modelu oraz
dokładności pomiarów parametrów drgań krytycznych.
Zakres działania układu może być poszerzony o dalsze
funkcje, jak na przykład automatyczną identyfikację
obiektów w układzie regulacji kaskadowej. Rozbudowana
może być również baza modeli o człony oscylacyjne
z większym opóźnieniem, czy obiekty z dodatnim zerem.
Dla pełniejszej oceny i potwierdzenia przydatności
układu do wypełnienia swoich zadań wymagana jest w
dalszej perspektywie jego weryfikacja w układach
fizycznych. Do tego celu przygotowany został układ
regulacji prędkością obrotową silnika elektrycznego
z enkoderem przy pomocy sterownika PLC S7 1200 oraz
układ regulacji poziomem wody w zbiorniku o swobodnym
wypływie, wykorzystujący model wewnętrzny.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

IDENTIFICATION SYSTEM OF SUBOPTIMAL MODEL OF LINEAR PLANT
The paper presents the concept of conducting by the control system a superior periodic identification in the on-line
mode of objects controlled by direct action regulators working in autonomous loops controlled by this system. The purpose
of this identification is in the case of detection of exceeding the specified quality standards, automated creation of the best, in
the sense of the accepted criterion, the model of the object and then, based on this model, the tuning of the appropriate
regulator or inclusion in the structure of the supervised control system. The Åström-Hågglund method was used to identify
the models. The paper presents a brief description of the measurements carried out and the relationships used to calculate the
required parameters of various models. Simulation tests of the identification process were carried out and their results in the
form of a table were attached to the article.
Key-words: Limit cycles, Relay feedback test, Autotuning, Model identification.
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Streszczenie: W referacie zaprezentowane zostaną wyniki badań
nad rozpoznawaniem obiektów w różnych warunkach za pomocą
głębokich sieci neuronowych. Przeanalizowano działanie dwóch
struktur – ResNet50 oraz VGG19. Systemy rozpoznawania obrazu
wytrenowano oraz przetestowano na reprezentatywnej, bazie
zawierającej 25 tys. zdjęć psów oraz kotów, która znacznie
upraszcza analizowanie działania systemów ze względu na łatwość
interpretacji zdjęć przez człowieka. Zbadano wpływ pojawienia się
nietypowych zdjęć na wynik klasyfikacji. Ponadto przeanalizowano
zdjęcia niepoprawnie sklasyfikowane i porównano je z
interpretacjami człowieka. Uzyskano bardzo wysokie wyniki
klasyfikacji. Do oceny systemów użyto miar statystycznych takich
jak: dokładność, czułość, swoistość, krzywe ROC

Dodatkowo wykorzystuję się klasyczne warstwy neuronowe
tzw. warstwy pełnego połączenia.

Słowa kluczowe: głębokie uczenie, sieci neuronowe, sztuczna
inteligencja, przetwarzanie obrazu

Splotowa sieć neuronowa przyjmuje na wejście obraz,
który następnie jest przetwarzany przez kolejne warstwy.
Warstwa splotowa wykonuje wielokrotnie operację splotu
dyskretnego na obrazie wejściowym tworząc na wyjściu
mapy cech. Operacja splotu dyskretnego w obszarach
analizy obrazu wykorzystywana jest do filtracji. Następnie,
przefiltrowane obrazy trafiają na nieliniową funkcję
aktywacji, która przetwarza każdy piksel. Dodatkowo, po
niektórych warstwach aktywacji umieszczana jest warstwa
redukująca rozmiar, która zmniejsza liczbę pikseli w
przetwarzanych obrazach. Wyjście ostatniej warstwy
splotowej trafia na klasyczną sieć neuronową.
Uczenie klasycznych sieci neuronowych z dużą liczbą
warstw jest bardzo trudne, często niemożliwe. W głębokich
sieciach neuronowych wprowadzono szereg modyfikacji,
które umożliwiły efektywny trening tak dużych modeli.
Warstwy splotowe można interpretować jako zbiór
neuronów połączonych z niewielką ilością neuronów w
warstwie poprzedzającej, w przeciwieństwie do warstw
klasycznych gdzie neuron połączony jest ze wszystkimi
neuronami w poprzedniej warstwie. Ponadto, neurony
posiadają grupowo współdzielone wagi (w ramach jednego
filtru splotowego). Wymienione właściwości umożliwiają
znaczną redukcję ilości parametrów, co umożliwia skuteczne
uczenie takich struktur. Ponadto, szeroko stosowana funkcja
aktywacji ReLU opisana wzorem f(x)=max(0,x) redukuje
problem znikającego gradientu, ze względu na niemożliwość
nasycenia się funkcji, jak ma to miejsce w klasycznych
funkcjach aktywacji (funkcja sigmoidalna czy tangens
hiperboliczny) [3].
Cechą odróżniającą głębokie sieci neuronowe od
klasycznych systemów klasyfikacji obrazów jest możliwość
automatycznej ekstrakcji cech. Poprawna ekstrakcja cech
jest kluczowym elementem każdego systemu klasyfikacji

1. INFORMACJE OGÓLNE
W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój
głębokich sieci neuronowych – dużych modeli, które
wyewoluowały z klasycznych sieci neuronowych.
Algorytmy uzyskują bardzo wysokie wyniki w wielu
zadaniach takich jak: rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie
mowy, analiza teksu pisanego, synteza mowy [1]. Podczas
badań
przeanalizowano
działanie
głębokich
sieci
neuronowych do analizy obrazu. Zaletą głębokich sieci
neuronowych jest możliwość automatycznej ekstrakcji cech
obrazu, w przeciwieństwie do klasycznych algorytmów
rozpoznawania obrazu, których dobór wymaga wiedzy
eksperckiej bazującej na tzw. inżynierii cech. Dzięki tej
umiejętności, głębokie sieci neuronowe są w stanie
wyodrębnić z badanego obrazu istotne cechy, które mają
największy wpływ na możliwości klasyfikacji. W
przeprowadzonych badaniach przeanalizowano działanie
modeli głębokich sieci neuronowych. Działania sieci
przeanalizowano ilościowo oraz jakościowo. Ponadto, celem
pracy było przybliżenie czytelnikom głębokich sieci
neuronowych dla przykładu klasyfikacji obrazu.
2. GŁĘBOKIE, SPLOTOWE SIECI NEURONOWE
Odmianą głębokich sieci neuronowych służącą do
analizy obrazu są splotowe sieci neuronowe. Typowa
splotowa sieć neuronowa składa się z kombinacji 3
podstawowych typów warstw: warstwa splotowa, warstwa
aktywacji oraz warstwa redukująca rozmiar (rys. 1).

Rys. 1. Splotowa sieć neuronowa [2]

obrazu. Warstwy splotowe działają jako ekstraktor cech,
które następnie podawane są na klasyczny klasyfikator
neuronowy. W przypadku klasycznych systemów algorytmy
ekstrakcji cech i ich parametry dobierane są przez badacza.
3. ARCHITEKTURY
3.1. Architektura VGG19
W badaniach przystosowaliśmy popularną architekturę
VGG19 [4] do rozwiązywanego zadania. Oryginalna
architektura została przez nas zmodyfikowana poprzez
dodanie kolejnych warstw splotowych. W rezultacie
architektura zawiera 19 warstw splotowych oraz dwie
warstwy klasyczne. Łączna liczba parametrów wynosi 241
mln parametrów. Ponadto w sieci wykorzystuje się warstwy
takie jak maxpooling – odpowiedzialne za zmniejszanie
rozmiaru map cech oraz warstwa dropout [5], która zwiększa
możliwości generalizacji sieci poprzez trening z ograniczoną
liczbą neuronów.
3.2 Architektura ResNet50
Postanowiono sprawdzić działanie architektury
ResNet50, ze względu na raportowane wysokie wyniki
uzyskiwane przez tę sieć [6]. Sieć neuronowa składa się z 50
warstw splotowych i zawiera 24 mln parametrów. Nie używa
się w niej warstw neuronów klasycznych – wyjście ostatniej
warstwy splotowej trafia bezpośrednio na neuron
sigmoidalny. Sieć ResNet50 korzysta z metody batch
normalization w celu usprawnienia procesu uczenia [7].
Działanie sieci ResNet polega na przetwarzaniu residuów
przy pomocy bloków opisanych wzorem y=f1(f2(x))+x, gdzie
y oznacza wyjście bloku, x wejście bloku, f1 oraz f2 są
kolejnymi warstwami sieci neuronowej. Liczba warstw w
bloku może być dowolnie dobierana.
4. BAZA DANYCH
W celu analizy działania głębokich sieci neuronowych
wykorzystano bazę danych, która zawierała zdjęcia psów
oraz kotów. Zbiór danych dostępny jest na portalu Kaggle
[8]. Baza danych wykorzystywana jest do testowania
działania systemów klasyfikujących obraz. Ponadto zbiór
zdjęć umożliwia łatwą analizę działania głębokich sieci
neuronowych ze względu na łatwość interpretacji zdjęć
zwierząt przez człowieka. Baza danych posiada 25 tys. zdjęć
zwierząt różnej rozdzielczości, równo podzielonych na dwie
klasy. Użyta baza danych jest odpowiednim zbiorem do
uczenia głębokich sieci neuronowych ze względu na
następujące cechy: duża liczba zdjęć, która umożliwia
wydzielenie zbiorów treningowych oraz testowych; równa
liczba zdjęć w obu klasach; bardzo zróżnicowane zdjęcia o
różnych rozmiarach; zdjęcia wykonane w różnych
warunkach oświetleniowych oraz otoczeniu. Baza danych
zajmuje 545 MB. Rozmiar obrazów jest bardzo
zróżnicowany od 60x40 do 1024x768.
Zbiór danych podzielono na zbiór treningowych oraz
testowy. Zbiór treningowych zawiera 22 tys. zdjęć, zbiór
testowy 3 tys. zdjęć. Zbiór treningowy oraz testowy zostały
równo podzielone na dwie klasy .
5. PROCES UCZENIA
5.1. Wstępne przetwarzanie danych
Każda z badanych sieci neuronowych przyjmuje na
wejście kolorowe zdjęcie o rozmiarze 224x224px. W celu
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dopasowania rozmiaru obrazów do rozmiaru wejścia sieci
neuronowych przeprowadzono skalowanie rozmiaru obrazu
metodą najbliższego sąsiada (nearest neighbour). Następnie
przeskalowano wartości pikseli tak aby zawierały się w
przedziale od 0 do 1.
W celu zwiększenia możliwości generalizacji sieci
neuronowej wykorzystano rozszerzenie danych zbioru
treningowego. Rozszerzanie danych polega na dodaniu
niewielkich modyfikacji do zdjęcia, które nie powodują
zmiany klasy obiektu znajdującego się na zdjęciu, natomiast
znacznie zmienia się reprezentacja obrazu zapisanego w
pamięci komputera w postaci macierzy. W pracy
zastosowano następujące modyfikacje: odbicia w pionie oraz
w poziomie, obroty, rozciąganie i zwężanie, przesunięcia.
Losowa modyfikacja stosowana była przed każdym
podaniem zdjęcia na sieć. Przykład rozszerzania danych
widoczny jest na rys. 2.

Rys. 2. Przykład rozszerzenia danych. Lewa – oryginalny obraz,
prawa – obraz wygenerowany za pomocą rozszerzania danych

W celu usprawnienia procesu optymalizacji sieci
neuronowej przeprowadzono normalizację danych, która
polega na zmianie średniej oraz odchylenia standardowego,
tak aby wynosiły odpowiednio zero oraz jeden.
5.2. Przebieg uczenia
Uczenie głębokich sieci neuronowych przebiega w
podobny sposób do uczenia płytkich sieci neuronowych. Ze
względu na dwuklasowy problem klasyfikacji wybrano
binarną entropię krzyżową jako funkcję celu, której wartość
zależna jest od błędów popełnianych przez sieć neuronową.
Minimalizacja funkcji celu prowadzi do minimalizacji
błędów popełnianych przez sieć. Optymalizacja funkcji celu
odbywa się przy pomocy metod gradientowych. W tym celu
należy wyznaczyć gradient funkcji celu względem
wszystkich wag. Obliczanie gradientu odbywa się przy
pomocy metody wstecznej propagacji błędu, która wyznacza
cząstkowe pochodne funkcji celu względem wszystkich
parametrów sieci neuronowej. Funkcja celu optymalizowana
jest przy pomocy algorytmu Mini-batch Stochastic Gradient
Descent, która modyfikuje wagi na podstawie obliczonych
gradientów i współczynnika uczenia. Modyfikacja wag
odbywa się po podaniu na wejście ustalonej liczby
przykładów uczących (uśrednianie gradientów).
5.3. Uczenie transferowane
Podczas uczenia sieci neuronowych wykorzystano
technikę, która nazywa się uczeniem transferowanym.
Metoda polega na wykorzystaniu sieci neuronowej, która
potrafi rozwiązywać pewne zadanie, do
nauki
rozwiązywania innych zadań. Analogicznie do umiejętności
ludzi np. osoba potrafiąca rysować znacznie łatwiej nauczy
się malować niż osoba, która rysować nie potrafi. Aby
wykorzystać technikę transfer learning, należy przetrenować
sieć bardzo dużym zbiorem danych (np. z 1 mln przykładów
uczących) Następnie taka sieć wykorzystywana jest jako
punkt startowy w uczeniu innych zadań klasyfikacji obrazu.
W badaniach wykorzystano przeuczone sieci dostępne w
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bibliotece Keras. Metoda transfer learning jest bardzo
użyteczna w zadaniach, w których dostarczona ilość danych
jest niewystarczająca do przeprowadzenia efektywnego
uczenia oraz dobrania milionów parametrów sieci
neuronowej [9].
5.4. Sprzęt i oprogramowanie
Uczenie głębokich sieci neuronowych wymaga silnych
jednostek obliczeniowych. Obliczenia prowadzone są z
wykorzystaniem kart graficznych i technologii CUDA 8.0,
która umożliwia obliczenia równoległe. Obliczenia
równoległe znacznie przyspieszają obliczenia względem
obliczeń prowadzonych na procesorze (nawet do
kilkudziesięciu razy). Podczas obliczeń wykorzystano
jednostkę komputerową wyposażoną w następujące
komponenty: karta graficzna GeForce GTX 980Ti z
pamięcią 6GB, procesor Intel Core i7-4930K, pamięć RAM
16GB.
Do obliczeń wykorzystano język Python 2.7 wraz z
pakietem bibliotek. Najistotniejsze z bibliotek: Theano 0.9.0
– umożliwia tworzenie grafów obliczeniowych oraz ich
automatyczne różniczkowanie, Keras 1.2.0 – biblioteka
służąca do szybkiego prototypowania architektur sieci
neuronowych.

Tabela 1. Wyniki klasyfikacji
Wskaźnik

VGG19
ResNet50
VGG19
(rozszerzanie (rozszerzanie (bez
danych)
danych)
rozszerzania
danych)
99.12
99.24
98.88

Dokładność
(%)
Czułość (%)
99.12
Swoistość (%) 99.12
Czas treningu 3h

99.28
99.20
5.5h

99.36
98.40
3h

ResNet50
(bez
rozszerzania
danych)
98.44
97.92
98.96
5.5 h

Każda z sieci uzyskała bardzo wysokie wyniki
klasyfikacji. Sieć ResNet uzyskała najwyższy wynik, co jest
zgodne z wynikami raportowanymi przez innych badaczy.
Uczenie takiej sieci trwało jednak znacznie dłużej od
uczenia zmodyfikowanej sieci VGG19.
Brak rozszerzania danych spowodowało pogorszenie
wyników klasyfikacji.
Wykreślono krzywe ROC badanych klasyfikatorów.
Krzywe widoczne są na rys. 3.

6. WYNIKI I ANALIZA JAKOŚCIOWA
6.1. Wykorzystane miary statystyczne
W celu oceny algorytmów klasyfikacji wykorzystano
następujące miary statystyczne: dokładność, czułość,
swoistość oraz krzywe ROC. Dokładność jest stosunkiem
liczby poprawnie sklasyfikowanych obrazów do liczby
wszystkich obrazów w bazie. Czułość i swoistość są
wykorzystywane w aplikacjach medycznych, w których
można wyróżnić klasę pozytywną (obecność choroby) oraz
klasę negatywną (brak choroby). Cechy tych wskaźników
można jednak przełożyć na inne zadania, w których
sztucznie określa się klasę pozytywną oraz negatywną. W
naszych badaniach klasę „kot” przyjęliśmy jako klasę
negatywną, natomiast klasę „pies” jako pozytywną.
Wykorzystując te pojęcia można zdefiniować czułość oraz
swoistość.
Czułość
jest
stosunkiem
poprawnie
sklasyfikowanych przykładów pozytywnych (psów) do
całkowitej ilości przykładów pozytywnych w zbiorze.
Natomiast
swoistość
jest
stosunkiem
poprawnie
sklasyfikowanych przykładów negatywnych (kotów) do
całkowitej ilości przykładów negatywnych zbiorze.
Krzywe ROC są krzywymi opartymi na mierze
czułości oraz swoistości. Kreślenie takiej krzywej polega na
zmianie progu klasyfikacji neuronu wyjściowego i pomiar
obu wartości. Następnie na wykresie nanosi się punkty, w
których współrzędna X odpowiada wartość (1 - swoistość), a
współrzędna Y wartości czułości. Krzywe ROC wskazują na
pewność sieci neuronowej w podejmowanej decyzji. Miarą
tej pewności i możliwości klasyfikacji jest obszar pod
krzywą (AUC), który może przyjąć maksymalna wartość
równą 1, co oznacza najlepszą jakość klasyfikacji.
6.2. Uzyskane wyniki
Podczas
eksperymentów
przedstawione w Tabeli 1.

uzyskano

Rys. 3. Krzywe ROC badanych systemów

Z wykresu z rys. 3. można odczytać bardzo wysokie
wyniki klasyfikacji psów oraz kotów. Ponadto sieci
neuronowe są pewne swoich odpowiedzi tzn. neuron
sigmoidalny zwraca wartości bliskie zero bądź jeden, a nie
pośrednie, co mogłoby wskazywać na niepewność sieci
neuronowych.
6.3. Analiza jakościowa
Przeprowadzono
analizę
jakościową
badanych
systemów w celu lepszego poznania działania oraz
zachowania się algorytmów głębokiego uczenia. Analiza
jakościowa jest bardzo istotna ze względu na to, że
algorytmy posiadają charakter czarnej skrzynki.
Przeanalizowano zdjęcia błędnie sklasyfikowane przez
sieć neuronową. Podczas obserwacji zauważono następujące
zależności – zbiór obrazów błędnie sklasyfikowanych
obrazów jest prawie taki sam dla obu badanych sieci.
Dodatkowo zauważono, że część błędnie sklasyfikowanych
zdjęć jest również trudna do poprawnego sklasyfikowania
przez człowieka.

wyniki
Rys. 4. Przykład kotów sklasyfikowanych jako psy. Klasyfikacja
zwierzęcia sprawia problem nawet ludziom
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Na rys. 4 zamieszczono przykłady takich zdjęć. Na rys.
5 umieszczono błędnie sklasyfikowane zdjęcia, które
sprawiają trudność ludziom ze względu na złą jakość zdjęć
czy tło zlewające się ze zwierzętami.

algorytmów automatycznego doboru struktur optymalnych
pod względem wydajności np. ilości zużywanej pamięci czy
ilości wykonywanych operacji matematycznych.
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OBJECT CLASSIFICATION WITH DEEP NEURAL NETWORKS
Deep neural networks are modern algorithms from the family of artificial intelligence, that are widely used these days
for task of an image analysis. In this paper, we present results of research on deep neural network for image recognition. We
tested 2 different neural architectures, namely: modified VGG19, ResNet50. In order to improve the classification results we
employed two methods called dropout and transfer learning. The systems were trained on the dataset containing 22 000
training images and 3000 test images. The dataset used contains different pictures of animals (cats and dogs). The dataset of
animals make analyses of network performance easier, because they are easy to interpret by human. The employed systems
were tested qualitatively and quantitatively. The influence of atypical inputs were examined, also. Moreover, the analysis of
improperly classified images was performed. We achieved high classification results. In order to evaluate the classification
performance we utilized the following set of statistical measures: accuracy, specificity, sensitivity and ROC curves.
Keywords: deep learning, neural networks, artificial intelligence, image processing.
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Streszczenie: Pomimo dynamicznego rozwoju metod uczenia
maszynowego i ich wdrażania do praktyki lekarskiej, automatyczna
analiza znamion skórnych wciąż jest nierozwiązanym problemem.
Poniższy artykuł proponuje zastosowanie algorytmu ewolucyjnego
do zaprojektowania, wytrenowania i przetestowania całych
populacji klasyfikatorów (sztucznych sieci neuronowych) oraz ich
iteracyjnego udoskonalania w każdej kolejnej populacji, w celu
osiągnięcia jak najlepszej dokładności klasyfikacji znamion
skórnych. Algorytm zwraca optymalny zestaw cech opisujących
obraz dermatoskopowy wraz z proponowaną architekturą sieci
neuronowej. Uzyskano dokładność równą 85,83%, swoistość równą
79,07% oraz czułość równą 92,60%.
Słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, uczenie maszynowe, sieci
neuronowe, systemy wspomagania decyzji

1. WPROWADENIE
Rocznie, na terenie samych Stanów Zjednoczonych,
czerniak złośliwy pojawia się u około 92 000 ludzi, z czego
około 9500 osób umiera [1]. Duża umieralność jest często
spowodowana zbyt późnym wykryciem choroby - wcześnie
postawiona diagnoza w większości przypadków ratuje
ludzkie życie. Różnego rodzaju zmiany skórne są często
spotykane zarówno u młodych, jak i u starszych osób, a do
postawienia diagnozy wciąż jest potrzebny doświadczony
lekarz zaznajomiony z metodami dermatoskopowymi.
Metody dermatoskopowe stanowią opracowane przez
dermatologów i onkologów algorytmy pozwalające na
sprawne odróżnianie znamion skórnych o charakterze
złośliwym od łagodnych zmian skórnych. Skuteczność
działania tych metod jest szacowana na około 70% [2],
jednak podejmowane przez lekarzy decyzje nie są wyłącznie
poparte wiedzą i znajomością kryteriów ale także intuicją.
Analiza znamion skórnych pod kątem występowania
cech opisanych w ww. metodach jest bardzo żmudnym i
czasochłonnym procesem. Ostatnie lata przyniosły
gwałtowny rozwój systemów służących wspomaganiu pracy
lekarzy. Szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie należą do
sztucznych sieci neuronowych wspieranych przez
zaawansowane metody przetwarzania i analizy obrazów.
Od 2016 roku, Międzynarodowe Stowarzyszenie w
Obrazowania Skóry (ang. the International Skin Imaging
Collaboration)
corocznie
przeprowadza
wyzwanie,
polegające na stworzeniu systemu wspomagającego
automatyczną analizę znamion skórnych pod kątem
wykrycia czerniaka złośliwego [3]. Pierwsza edycja w roku

2016 zakończyła się otrzymanie 79 zgłoszeń, z czego
najlepszy system osiągnął czułość równą 50,5% oraz
swoistość równą 92,0% [4]. W roku 2017 wpłynęło 46
zgłoszeń, a uzyskana przez najlepszy system czułość pobiła
rekord z poprzedniego roku i wynosiła 54,7%, natomiast
swoistość 95,0% [5] .
2. CZERNIAK ZŁOŚLIWY
2.1. Podstawy dermatoskopii
Najpopularniejszymi metodami różnicowania znamion
o charakterze łagodnym od czerniaka złośliwego są:
kryterium ABCD Stoltza, lista siedmiopunktowa, metoda
Menziesa [6]. W kryterium oceny dermatoskopowej ABCD
oceniane są następujące cechy zmiany skórnej: symetria
znamienia (A - Assymetry), krawędź (B – Border), kolor (C
– Color), struktura (D - Differental Structres). Cecha A
oceniana jest przez pryzmat symetrii w jednej oraz dwóch
osiach; oceny krawędzi B polega na podziale znamienia na 8
równych części i ocenę ciągłości jej krawędzi w każdym
fragmencie; ocena cechy C wymaga zliczenia występujących
na znamieniu kolorów (jasnobrązowy, ciemnobrązowy,
czarny, niebieski, czerwony, biały); ostatnia cecha D
wymaga odnalezienia i zliczenia struktur występujących na
powierzchni znamienia (kropek, smug gałązkowatych,
pseudopodium, plam bezstukturalnych) [6–8]. Po
szczegółowej analizie każdej z cech, przydzielane są punkty,
które są następnie sumowane z odpowiadającymi im wagami
i zliczane. Jeśli suma punktów przekroczy podany w
metodzie próg, oznacza to że znamię jest złośliwe. Pomimo
przydzielanych poszczególnym cechom wag, które sugerują
ich ważność w procesie klasyfikacji, różne badania sugerują
skupienie się na innych parametrach. Przykładowo, w [9]
autorzy tłumaczą, że jedynymi z najważniejszych cech są:
różnorodność kolorystyczna na powierzchni znamienia lub
ich nierównomierny rozkład oraz zmieniająca się struktura
znamienia. Z kolei w metodzie ABCD punktacja sugeruje,
że asymetria, struktura i kolor mają podobny stopień
ważności, jednak zdobycie dużej liczby punktów we
wskaźniku A jest statystyczne najłatwiejsze. W niniejszym
artykule przeanalizowano znaczenie poszczególnych cech
znamion skórnych na jakość późniejszej klasyfikacji.
2.2. Baza danych
Zaproponowany w artykule algorytm selekcji cech
znamion skórnych został przetestowany na ogólnodostępnej

bazie danych zdjęć dermatoskopowych (ang. International
Skin Imaging Collaboration) zawierającej ponad 13 000
rekordów [7]. Obrazy zawarte w bazie danych zostały
przygotowane i opracowane przez lekarzy specjalistów.

celu usunięcia szumu, od każdej cechy odjęto medianę danej
cechy (mediana została obliczona na zbiorze treningowym).

2.3. Wstępne przetwarzanie obrazu
Przed ekstrakcją cech charakterystyczną dla złośliwych
zmian skórnych przeprowadzono wstępne przetwarzanie
obrazu. Ten etap miał na celu całkowite lub częściowe
usunięcie wybranych elementów z obrazu: usunięcie
czarnych ramek, szumu, eliminację owłosienia, a następnie
wydzielenie znamienia skórnego z tła którym jest skóra.
Metoda redukcji owłosienia zastosowana przez
autorów została opisana w [10] oraz przez innych badaczy
m.in. w [9,10], metody segmentacji znamienia zostały
opisane w [13], inne metody zostały zaproponowane przez
szereg badaczy [14–16].

3.1. Idea systemu
Liczba, rodzaj a także jakość cech podawanych na
wejście sieci neuronowej ma duży wpływ na możliwą do
osiągnięcia przez sieć dokładność. Zwiększanie liczby
podawanych na sieć cech nie zawsze idzie w parze ze
wzrostem dokładności - część danych może być ze sobą
skorelowana, a korelacja nie zawsze oznacza związek
przyczynowy. Powyższe problemy, a także wymagana
ekspercka wiedza w zakresie konkretnego aplikacyjnego
problemu sprawia, że dobór odpowiednich cech, które
powinny być przekazane sieci neuronowej jest
skomplikowanym zadaniem. W niniejszym artykule autorzy
proponują automatyczny dobór cech, przekazywanych na
SNN, a także częściowy dobór architektury sieci: dobór
funkcji aktywacji, liczby neuronów w warstwie ukrytej,
liczby wejść przy pomocy algorytmu neuro-ewolucyjnego.
Zdecydowano się na podejście z kodowaniem pośrednim
(ang. indirect encoding) - w chromosomie zakodowana jest
jedynie część informacji, a sam główny szkielet SSN
pozostaje taki sam [24].

2.4. Metoda ekstrakcji cech
Opis
obrazu
przy
pomocy
wskazania
charakterystycznych cech jest bardzo istotnym i złożonym
procesem, którego celem jest ułatwienie podjęcia decyzji.
Skutecznie przeprowadzona zmiana reprezentacji danych z
przestrzeni pikseli opisujących obraz do przestrzeni cech
umożliwia znaczne zmniejszenie liczności danych, które
muszą zostać przekazane na wejście klasyfikatora, a co za
tym idzie, zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego.
To podejście wykorzystano także w niniejszej publikacji:
fotografie dermatoskopowe zostały przeniesione do
przestrzeni cech, opisującej sfotografowane znamię. Cechy
wybrano na podstawie metod i kryteriów stosowanych do
oceny dermatoskopowej. Każde znamię zostało opisane przy
pomocy 58 cech, w tym: dwie cechy reprezentujące kształt,
9 cech opisujących kolor oraz 47 cech opisujących strukturę
znamienia (tabela 1).

3. ALGORYTM EWOLUCYJNY

Tablica 1. Metody ekstrakcji cech
Rodzaj cechy/metoda ekstrakcji cech
Kształt
Symetria
Krawędź
Kolor
Maksymalna zmiana koloru
Powierzchnia znamienia z dominującym kolorem
czerwonym/niebieskim/zielonym
Maksymalna zmiana jasności
Struktura
Detekcja narożników filtrem konwolucyjnym
Metoda minimalnych wartości własnych (ang.
Minimum eigenvalue algorithm ) [17]
Metoda maksymalnie stabilnych regionów
(MSER) [18]
Algorytm FAST [19]
Algorytm BRISK [20]
Algorytm Harrisa–Stephensa [21]
Metoda SURF [22]
Wykrywanie cech HOG [23]
Wykrywanie kół, plam i kropli

ID cechy
1
2
3
4–6
7–9
10 – 12
13 – 15
16 – 18
19– 21
22 – 24
25 – 27
28 – 30
31 – 33
34 – 58

2.5. Normalizacja danych
Każda z wyznaczonych cech została znormalizowana
celem uzyskania jednakowego rzędu wielkości cech. Cechy
opisujące kolor znamienia zostały podzielone przez
maksymalną wartość koloru w przestrzeni RGB (255).
Każda z cech opisujących strukturę znamienia została
podzielona przez powierzchnię znamienia. Dodatkowo, w
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Rys. 1. Schemat ideowy działania algorytmu ewolucyjnego

W pierwszym kroku przeprowadzane jest wstępne
przetwarzanie obrazu oraz segmentacja znamienia z tła,
którym jest skóra. Następnie, wyekstrahowano 58 cech
opisujących obraz przy pomocy metod przetwarzania
obrazu. Wszystkie cechy są normalizowane zgodnie z
przyjętą metodologią opisaną w sekcji 2.5. Przygotowane w
ten sposób dane będą stanowić zbiór treningowy,
walidacyjny i testowy dla projektowanych sieci
neuronowych.
Zadaniem
zastosowanego
algorytmu
ewolucyjnego jest zaprojektowanie, trenowanie i testowanie
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całych populacji SNN oraz ich iteracyjne poprawianie w
każdej kolejnej populacji, w celu osiągnięcia jak najlepszej
dokładności działania. Taki sposób doboru cech oraz
architektury sieci eliminuje czynnik ludzki, ułatwia proces
projektowania SNN, nie wymaga wiedzy eksperckiej oraz
umożliwia analizę istotności poszczególnych cech.
3.2. Kodowanie chromosomu
Każdy z chromosomów można podzielić na dwie
części: część opisującą architekturę sieci oraz opisującą
kolejność cech. Pierwsze trzy pola chromosomu definiują:
liczbę wejść SNN (od 10 do 58), liczbę neuronów w
warstwie ukrytej (od 5 do 30), rodzaj funkcji aktywacji (1lin, 2-elliot2sig, 3-radbas, 4-tansig, 5-logsig, 6-satlin, 7satlins, 8-softmax).
Od czwartego pola chromosomu rozpoczyna się druga
część chromosomu opisująca kolejność cech, które wejdą na
SNN. Kolejność cech w chromosomie może być dowolna,
jednak żadna z cech nie może się powtórzyć oraz żadna z
cech nie może zostać pominięta. Każda z cech posiada swój
unikatowy numer identyfikacyjny (numer ID – od 1 do 58),
który został nadany w celu możliwości identyfikacji
poszczególnych cech w chromosomie. Pierwsze n cech,
gdzie n to liczba wejść sieci neuronowej podana w polu
pierwszym, zostaną przekazane na wejście SSN.
3.3. Operator krzyżowania i mutacji
Operatory krzyżowania i mutacji różnią się od siebie w
zależności od części chromosom, na którym pracują. W jego
pierwszej części, w której zdefiniowane są: liczba wejść
SNN oraz liczba neuronów w warstwie ukrytej
przeprowadzane
jest
uśrednianie
poszczególnych
parametrów pomiędzy rodzicami z zaokrągleniem w górę.
Trzecie pole, rodzaj funkcji aktywacji, jest losowo
dziedziczone po jednym z rodziców.
W drugiej części chromosomu przedstawiony jest ciąg
numerów ID cech. W pierwszych 20 iteracjach algorytmu
zamienianych jest 10 par numerów ID w celu przeszukania
większej przestrzeni rozwiązań. W kolejnych krokach
zamieniana jest kolejnością jedynie jedna para numerów ID.
Mutacja polega na zmianie losowo wybranego
parametru lub parametrów z chromosomu na losową wartość
z dozwolonego zakresu. Prawdopodobieństwo krzyżowania
wynosiło 70%, mutacji 10%.
3.4. Selekcja
Proces selekcji rodziców jest procesem wyboru
osobników z obecnej populacji, którzy zostaną rodzicami dla
populacji przyszłej. Zastosowano popularny operator ruletki
jako operator selekcji, natomiast jako operator selekcji
przetrwania wybrano metodę rankingową z dodatkowym
zachowaniem najlepszych osobników z populacji przed
wyborem rodziców.
3.5. Ocena funkcji przystosowania
Do każdego osobnika jest przypisany chromosom, w
którym jest zakodowana informacja potrzebna do budowy
sieci neuronowej. Jakość zaprojektowanej sieci neuronowej
m jest przeprowadzana przy pomocy oceny funkcji
przystosowania. Dla jednego chromosomu jest tworzonych 5
kopii takiej samej sieci z różnymi losowo dobranymi
wagami początkowymi. W celu oceny działania
zaprojektowanej sieci, każda z nich jest trenowana na
zbiorze treningowym i walidacyjnym, a potem testowana na
zbiorze testowym. Dla każdej z 5 kopii sieci przypisanych
do aktualnie badanego chromosomu jest obliczania średnia

ważona ze średniej dokładności (waga w1=0,3) oraz
najlepszy wynik dokładności dla wszystkich kopii (waga
w2=0,7). Uzyskany wynik procentowy jest zapisywany jako
wartość funkcji przystosowania. Dodatkowo wprowadzono
funkcję kary, której zadaniem jest zmniejszenie
prawdopodobieństwa
wystąpienia
wysoko
niezbilansowanych różnic w wartościach swoistości i
czułości: jeśli czułość jest niższa niż 75%, wartość funkcji
przystosowania jest obniżana o 20 punktów; jeżeli czułość
jest niższa niż 55 wartość funkcji jest obniżana o 50
punktów. Kary dla niskiej swoistości są analogiczne.
4. WYNIKI
Przy pomocy opisanej metody wygenerowano 10
różnych propozycji topologii sieci neuronowych wraz z listą
wybranych cech. Ustalono maksymalną liczbę generacji
równą 300. Każda populacja składała się z 50
chromosomów. Każdy chromosom był inicjalizowany
losowymi wartościami. Prawdopodobieństwo krzyżowania
wynosiło 70%, a mutacji 10%.
Tablica 2. Wyniki
Nr sprawdzianu

Dokładność

Swoistość

Czułość

1
2
3
4
5
Średnia
MAKS.

86,00%
86,00%
86,00%
86,00%
86,00%
85,90%
86,00%

79,00%
79,00%
79,00%
78,00%
80,00%
79,40%
80,00%

93,00%
93,00%
93,00%
94,00%
92,00%
92,40%
94,00%

Wszystkie topologie porównano ze sobą, badając je
podczas 5-krotnego sprawdzianu krzyżowego. Wyniki
uzyskane dla najlepszej topologii przedstawiono w tabeli 2.
Najlepsza topologia posiadała 29 wejść. Wejścia
najlepszej sieci neuronowej stanowiły cechy o numerach
identyfikacyjnych: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14–17, 19, 23, 24,
26, 28, 31–34, 38, 42-44, 47, 48, 55, 58. Dobrano 9
neuronów w warstwie ukrytej oraz funkcję aktywacji tansig.
Wśród wszystkich topologii najczęściej pojawiały się
takie cechy jak: symetria, kontur, maksymalna zmiana
jasności oraz struktury wykryte algorytmami: koewolucyjna
detekcja narożników, metoda minimalnych wartości
własnych, metoda maksymalnie stabilnych regionów,
algorytm BRISK, algorytm Harrisa–Stephensa, wykrywanie
cech HOG, wykrywanie kół, plam i kropli. Ponadto,
podobieństwo pomiędzy 3 najlepszymi topologiami jest
szacowane na około 70%.
5. WNIOSKI KOŃCOWE
Rozwój dermatoskopii, metod przetwarzania i analizy
obrazu oraz metod uczenia maszynowego spowodowały
jednoczesny wzrost zainteresowania rozszerzaniem metod
automatycznej analizy i diagnostyki znamion skórnych przez
naukowców. W celu dobrania optymalnego zestawu cech
opisującego obraz autorzy zaproponowali wykorzystanie
algorytmu ewolucyjnego. Ponadto, algorytm jednocześnie
dobierał część parametrów sieci neuronowej. Uzyskano
wysokie wyniki końcowe: dokładność równą 85,83%,
swoistość równą 79,07%, czułość równą 92,60% [25].
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SKIN LESION FEATURES ANALYSIS FOR MALIGNANT MELANOMA CLASSIFICATION
Despite the dynamic development of machine learning methods, automatic analysis of skin lesions is still open issue.
The following article proposes the use of an evolutionary algorithm to design, train, and to test a whole population of
classifiers (artificial neural networks) and to iteratively improve them in each subsequent population, in order to achieve the
best possible accuracy in the classification of skin lesions task. The algorithm returns an optimal set of features describing the
dermatoscopic image together with the proposed architecture of the neural network. High classification results were obtained,
in particular: accuracy equal to 85.83%, specificity 79.07% and sensitivity 92.60%.
Keywords: evolutionary algorithm, neural networks, decision support system, machine learning.
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Streszczenie: W artykule omówiono układ samoczynnego
załączania rezerwy (SZR) zasilania z jednym transformatorem i
jednym generatorem przy rezerwie jawnej, z ośmioma grupami
odbiorów i funkcją odciążania. W systemie sterowania tego układu
SZR założono wykorzystanie sterownika programowalnego,
graficznego dotykowego panelu operatorskiego i analizatorów
parametrów sieci. Funkcja odciążania służy do realizacji
przełączania wyłączników grup odbiorów w celu zabezpieczenia
przed przeciążeniem generatora w przypadku przełączenia układu
na zasilanie rezerwowe. Przełączeń dokonuje się po uwzględnieniu
mocy generatora i aktualnej, sumarycznej mocy odbiorów, oraz
zadanych priorytetów zasilania poszczególnych grup odbiorów.
W artykule przedstawiono algorytm główny programu oraz
algorytm funkcji odciążania, omówiono program sterowania oraz
wizualizację. Program sterowania i wizualizację opracowano
w oprogramowaniu narzędziowym easy Soft CoDeSys ver.2.3.5.
Przejrzystą strukturę programu sterowania osiągnięto dzięki
opracowaniu i zastosowaniu w programie głównym wielu bloków
funkcyjnych użytkownika. Testy potwierdzające poprawność
opracowanego oprogramowania i wizualizacji przeprowadzono na
wirtualnym sterowniku programowalnym.
Słowa kluczowe: układ SZR, program sterowania, wizualizacja,
funkcja odciążania.

1. CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANEGO
UKŁADU SZR
1.1. Układy SZR i cel ich stosowania
W obiektach użyteczności publicznej i obiektach
przemysłowych coraz częściej wymaga się wysokiej jakości
zasilania, którą można osiągnąć poprzez zapewnienie
wysokiej jakości energii oraz ciągłości zasilania. Ostatnie
wymaganie może być spełnione dzięki zastosowaniu
automatycznych urządzeń przełączających (ATSE - ang.
Automatic Transfer Switching Equipment) [1]. Urządzenia
te najczęściej pełnią funkcję samoczynnego załączania
rezerwy (SZR) zasilania. Wykorzystuje się je, aby
zminimalizować czas przerw w dostawie energii
elektrycznej do odbiorców.
Do sterowania typowymi układami SZR można
zastosować oferowane przez różne firmy gotowe układy
automatyki wykorzystujące sterowniki programowalne (np.
[2,3]). W przypadku nietypowych konfiguracji układów SZR
lub dodatkowych wymagań i ograniczeń, systemy
sterowania układami SZR wymagają zaprojektowania
zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkowników.

1.2. Struktura układu SZR
Schemat analizowanego układu SZR przedstawiono na
rysunku 1. Jest to układ z jednym transformatorem i jednym
generatorem przy rezerwie jawnej, z ośmioma grupami
odbiorów i funkcją odciążania realizującą przełączenia
w zależności od mocy generatora i aktualnej, sumarycznej
mocy grup odbiorów oraz zadanych priorytetów zasilania
poszczególnych grup odbiorów.

Rys. 1. Struktura analizowanego układu SZR

W przedstawionym układzie są dwa źródła zasilania z
dwoma wyłącznikami Q11 i Q12 wyposażonymi w blokadę
mechaniczną uniemożliwiającą równoczesne załączenie tych
wyłączników. Źródłem podstawowym jest transformator o
mocy 400 kVA, natomiast źródłem rezerwowym jest agregat
prądotwórczy z generatorem o mocy 250 kVA. Źródła
zasilają szynę, do której poprzez wyłączniki od Q1 do Q8
jest podłączonych 8 grup odbiorów o zadanych priorytetach
zasilania i łącznej mocy 380 kVA. W czasie normalnej pracy
przy zasilaniu z sieci wszystkie wyłączniki podające
zasilanie na poszczególne grupy odbiorów są załączone.
1.3. Sterowanie układem SZR
Głównymi elementami systemu sterowania są:
sterownik programowalny, graficzny dotykowy panel
operatorski, analizatory parametrów sieci oraz zasilacz UPS
(ang. Uninterruptible Power Supply).
W analizowanym układzie oprócz sterowania prostym
układem SZR z transformatorem, generatorem i dwoma
wyłącznikami głównymi, dodatkowym wymaganiem jest
sterowanie wyłącznikami grup odbiorów, a ograniczeniem
moc generatora, która jest mniejsza od sumarycznej mocy
wszystkich grup odbiorów.

Źródło rezerwowe nie jest w stanie zasilić wszystkich
odbiorów w przypadku braku napięcia z sieci lub awarii
transformatora, stąd w algorytmie i programie sterowania
uwzględniono
funkcję
odciążania,
która
steruje
wyłącznikami odbiorów (Q1 ÷ Q8) odłączając odbiory o
najniższym priorytecie zasilania.
Sterowanie wyłącznikami załączającymi poszczególne
grupy odbiorów może być realizowane w trybie sterowania
automatycznego ale także ręcznego.
W trybie sterowania ręcznego wyłącznik może być
rezerwowany lub nie. Dla każdego wyłącznika tryb
sterowania oraz
rezerwowanie lub nie rezerwowanie
wybiera się przyciskami na panelu operatorskim.
W przypadku wyboru trybu sterowania automatycznego
wybrane dla wyłącznika ustawienie rezerwowanie lub brak
rezerwowania nie jest istotne. W przypadku sterowania
ręcznego i ustawienia dla danego wyłącznika na
rezerwowanie, ta grupa odbiorów jest na stałe załączona
podczas pracy agregatu, natomiast w przypadku ustawienia
dla danego wyłącznika na brak rezerwowania, ta grupa
odbiorów jest na stałe odłączona od zasilania podczas pracy
agregatu.
1.4. Algorytm sterowania
Algorytm główny programu sterowania przedstawiono
na rysunku 2. Przyjęto powolną automatykę SZR o czasach
zwłoki przed przełączeniami (nie pokazane na rysunku
algorytmu: 3,5 sekundy po zaniku zasilania podstawowego +
15 sekund na uruchomienie agregatu oraz 5 sekund po
powrocie
zasilania
podstawowego)
gwarantującymi
odpowiednie wygaszenie pola niestłumionego silników
asynchronicznych o mocy do 100 kW. System sterowania
układem SZR po wykryciu zaniku napięcia z sieci i po
zadanej zwłoce czasowej wysyła sygnał startu do sterownika
agregatu. Równocześnie z uruchamianiem agregatu
rozpoczyna się realizacja funkcji odciążania. Po osiągnięciu
na zaciskach generatora wymaganej wartości napięcia
(400 V) oraz zakończeniu odciążania następuje przełączenie
wyłączników głównych (rozłączenie Q11 i załączenie Q12).
Przełączenie jest realizowane wówczas, gdy moc
załączonych odbiorów jest mniejsza niż moc generatora. Po
przywróceniu zasilania z transformatora następuje powrotne
przełączenie głównych wyłączników zasilania, zostaje zdjęty
sygnał startu ze sterownika agregatu oraz rozpoczyna się
realizacja funkcji dociążania. Przełączenia wyłączników
dokonywane są jeden po drugim – z zadanym odstępem
czasowym – gdyż moc zasilacza UPS nie pozwala na
równoczesne sterowanie wszystkimi wyłącznikami. Zwłoka
czasowa pomiędzy załączeniami kolejnych odbiorów ma
także pozytywny wpływ na ograniczenie gwałtownych
zmian pobieranej przez odbiory mocy, które mogą
przyczyniać się do nagłych skoków napięcia oraz zmian
pozostałych parametrów w sieci zasilającej co wpływa
negatywnie na jakość energii elektrycznej [4].
W przypadku zadziałania wyzwalacza zwarciowego
wyłącznika Q11 lub Q12 automatyka SZR jest blokowana.
W przypadku zadziałania wyzwalacza zwarciowego lub
przeciążeniowego wyłącznika odbioru blokowana jest
automatyka obsługi tego odbioru.
W przedstawionym układzie założono wykorzystanie
dziewięciu analizatorów parametrów sieci (APS), jeden na
głównych szynach zasilających, oraz osiem na szynach
poszczególnych grup odbiorów. Wykorzystanie APS-ów we
współczesnych systemach sterowania rozszerza możliwości
układu o rejestrowanie istotnych parametrów zasilania [5].
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W algorytmie i programie sterowania wykorzystano jedynie
pomiar chwilowych wartości mocy pozornej, z których
obliczana jest moc średnia n-minutowa wykorzystywana w
funkcji odciążania.
Przedstawiony układ nie jest przewidziany do pracy z
kontrolą synchronizmu i do pracy bezprzerwowej.

Rys. 2. Algorytm główny programu sterowania

1.5. Funkcja odciążania
Grupy odbiorów zostają przyporządkowane do jednej
z trzech kategorii zasilania. Kategoria 1 oznacza najwyższy
priorytet zasilania i odbiory w tej grupie są zawsze
załączone. Odbiory z kategorią 2 załączane są przy wolnej
rezerwie mocy generatora. Kategoria 3 ma najniższy
priorytet zasilania i odbiory mogą zostać odłączone przy
zasilaniu układu z toru rezerwowego.
Funkcja odciążania umożliwia odłączenie odbiorów o
niższym priorytecie zasilania, by w przypadku zadziałania
układu SZR i przełączenia zasilania na tor rezerwowy nie
doszło do długotrwałego przeciążenia generatora.
Odciążanie jest realizowane według zdefiniowanego
scenariusza zgodnie z algorytmem przedstawionym na
rysunku 3.
Odciążanie realizowane jest w dwóch przypadkach.
W pierwszym przypadku jest to przygotowanie układu do
przełączenia zasilania z podstawowego na rezerwowe.
W drugim przypadku realizacja odciążania jest wymuszana
przez program sterowania, gdy odbiory zasilane są przez
źródło rezerwowe i nastąpi przeciążenie generatora na
skutek zwiększenia poboru mocy przez załączone odbiory.
Algorytm funkcji odciążania jest częścią algorytmu
głównego sterowania układem SZR. Szczegółowy opis
głównego algorytmu sterowania oraz algorytmu odciążania
oraz ich realizacja programowa zostały szczegółowo
omówione w pracy [6].
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Do sterowania typowymi układami SZR zazwyczaj nie
wykorzystuje się informacji dotyczącej mocy pobieranej
przez poszczególne odbiory, tak jak to jest w
przedstawionym układzie, dlatego w tym artykule w sposób
skrótowy opisano tylko BFU związane z obliczaniem mocy.

Rys. 3. Algorytm funkcji odciążania

2. PROGRAM STEROWANIA I WIZUALIZACJA
2.1. Język oprogramowania
Program sterowania układem SZR został napisany przy
użyciu oprogramowania easy Soft CoDeSys ver.2.3.5
w języku drabinkowym (LD – ang. Lader Diagram) oraz
języku tekstu strukturalnego (ST – ang. Structured Text).
Język drabinkowy umożliwia analizę dużej liczby warunków
logicznych i realizację algorytmu przy zachowaniu prostej
struktury programu, natomiast język ST pozwala na
wykonanie skomplikowanych obliczeń w zwięzłej formie.
Program główny i 9 bloków funkcyjnych użytkownika
(BFU) (Dociazanie – załączanie odbiorów przy rezerwie
mocy; Generator – sterowanie generatorem agregatu;
Obliczanie_mocy_1_LD – nadrzędny blok obliczania mocy
n-minutowej; Odciazanie – realizacja funkcji odciążania;
PPOZ – ochrona przeciwpożarowa; Priorytet_LD –
kwalifikowanie odbiorów do jednej z trzech kategorii;
Suma_mocy_1_LD – nadrzędny blok obliczania mocy
całkowitej odbiorów; Wylacznik – sterowanie wyłącznikiem
odbioru; Wylacznik_glowny – sterowanie wyłącznikiem
głównym zasilania) napisano w języku drabinkowym,
natomiast
3
bloki
funkcyjne
użytkownika
(Obliczanie_mocy_2_ST – blok podrzędny obliczania mocy
n-minutowej; Suma_mocy_2_ST – blok podrzędny
obliczania mocy całkowitej odbiorów; Zapas_mocy_odbioru
– obliczanie 5% zapasu mocy dla odbioru podczas
odciążania) w języku ST.
2.2. Bloki funkcyjne użytkownika
W sterowaniu omawianym układem SZR ośmiokrotnie
wykorzystano BFU odpowiedzialne za sterowanie
wyłącznikami grup odbiorów i obliczenia mocy grup
odbiorów. Wielokrotne wykorzystanie tych bloków pozwala
na zachowanie uporządkowanej i czytelnej struktury
programu [7]. Na rysunku 4 przedstawiono strukturę
programu z wykorzystaniem opracowanych bloków
funkcyjnych użytkownika.

Rys. 4. Struktura programu sterowania

Do obliczania mocy n-minutowej wykorzystano
opracowany zestaw BFU składający się z bloku nadrzędnego
Obliczanie_mocy_1_LD i jednego bloku podrzędnego
Obliczanie_mocy_2_ST.

Rys. 5. Blok funkcyjny Obliczanie_mocy_1_LD

Jako dane wejściowe do bloku nadrzędnego podaje się dwie
zmienne typu INT (liczba próbek na minutę i czas
w minutach podczas którego ma być obliczona moc) oraz
chwilową i maksymalną moc odbioru. Podanie mocy
maksymalnej służy do wystawienia jej jako moc n-minutowa
do czasu zakończenia danego cyklu próbkowania. Jako dane
wyjściowe otrzymuje się stan wysoki na wyjściu sterującym
jeśli dany cykl próbkowania został ukończony, obliczoną
moc n-minutową oraz procentową wartość ukończenia cyklu
obliczeń. Czas próbkowania jest obliczany na podstawie
wprowadzonych parametrów. W bloku podrzędnym
Obliczanie_mocy_2_ST wykorzystano tablicę zmiennych,
w której można zapisać do 1000 próbek podanych na
wejście bloku w postaci zmiennej typu INT. W programie
uwzględniono 5% zapas mocy odbioru, aby po jego
załączeniu nieznaczne zwiększenie mocy n-minutowej nie
powodowało natychmiastowego, ponownego wywołania
funkcji odciążania w przypadku przeciążenia generatora.
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2.3. Wizualizacja
Wizualizacja składa się z dziesięciu ekranów. Na
ekranie głównym wizualizacji przedstawiono podgląd całego
schematu układu SZR ze stanami wszystkich wyłączników –
rysunek 6. Przedstawiona konfiguracja załączonych
wyłączników pokazuje układ w stanie rezerwowym, gdy
odbiory zasilane są z generatora.

Na każdym ekranie wizualizacji umieszczono przycisk
bezpieczeństwa, którego użycie powoduje wyzwolenie
wyłączników będących pod napięciem oraz blokuje
możliwość ich załączenia do czasu użycia przycisku RESET,
wyświetlanego po zadziałaniu przycisku bezpieczeństwa.
3. WNIOSKI KOŃCOWE
Przeprowadzone testy opracowanego oprogramowania
i wizualizacji wykazały poprawność ich działania oraz
potwierdziły przydatność pracy z wirtualnym sterownikiem
programowalnym podczas tworzenia, uruchamiania i
testowania programów sterowania.
Utworzone bloki funkcyjne użytkownika pozwalają na
szybką rozbudowę programu sterowania o sterowanie
większą liczbą grup odbiorów, a także, po zapisaniu ich
w zewnętrznej bibliotece (z rozszerzeniem .lib), na
wykorzystanie ich przy pisaniu programów sterowania
układami SZR o innych konfiguracjach.

Rys. 6. Ekran główny wizualizacji – Schemat

Przejście do ekranu konkretnego odbioru odbywa się
po wybraniu odbioru na schemacie głównym. Utworzono 8
analogicznych ekranów dla wszystkich odbiorów.
Przykładowy ekran odbioru przedstawiono na rysunku 7. Na
ekranie odbioru można dokonać zmiany priorytetu zasilania
dla konkretnego odbioru, oraz zmienić tryb sterowania i
rezerwowania wyłącznika.
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ALGORITHM AND CONTROL PROGRAM OF THE POWER SUPPLY AUTOMATIC
SWITCHING SYSTEM WITH THE UNLOADING FUNCTION
In the paper the power supply ATS system with one transformer and one generator that is a cold reserve, with eight
groups of loads and the unloading function is presented. It has been assumed that in the control system of this power supply
ATS system a programmable controller, a graphical operator touch panel and power analysers should be used. The unloading
function is used for realisation of switching over circuit breakers of the groups of loads to prevent overloading of the
generator after switching the system to supply from the generator. These switching over are made with the account of the
generator power, the current total power of loads, and the given supply priorities of individual groups of loads. The main
control algorithm, the algorithm of unloading function, the control program and the visualisation descriptions are presented in
the paper. The control program and the visualisation have been developed using the programming software easy Soft
CoDeSys ver.2.3.5. Clear structure of the control program have been achieved due to the fact that many user function blocks
have been created and used in the program. Tests that approve correctness of the developed program and visualisation have
been made on a virtual programmable controller.
Keywords: ATS system, control program, visualisation, unloading function.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono najważniejsze składniki
procesu skutecznego renderowania trójwymiarowego obrazu
dźwiękowego za pomocą słuchawek. W tym celu badany jest
stopień oddziaływania poszczególnych czynników wpływających
na eksternalizację dźwięku: śledzenie położenia głowy (ang. head
tracking), indywidualne funkcje przenoszenia głowy (HRTF –
Head Related Transfer Function, odnoszące się do matematycznej
funkcji propagacji dźwięku wokół głowy), model pomieszczenia,
jak również tzw. efekt zgodności pomieszczenia oraz indywidualne
wyrównywanie charakterystyki przenoszenia słuchawek. Uzyskane
wyniki wskazują, że śledzenie głowy, a także indywidualne funkcje
przenoszenia głowy mają kluczowe znaczenie dla wiernej
reprodukcji dźwięku. Z przeprowadzonych badań wynika również,
że efekt zgodności pomieszczenia i wyrównywanie charakterystyki
przenoszenia słuchawek są znaczącymi elementami procesu
auralizacji.
Słowa kluczowe: ambisonia,
binauralna, auralizacja

eksternalizacja,

technologia

1.1. Ambisonia
Ambisonia jest techniką dźwięku przestrzennego
w pełnym zakresie: oprócz płaszczyzny poziomej, obejmuje
źródła dźwięku ponad i poniżej uszu słuchacza. Ambisonia
w swojej zasadzie opiera się na syntezie pola falowego [11].
Wzrost
rzędu
ambisonii
powoduje
wzrost
rozdzielczości
odwzorowania
we
współrzędnych
biegunowych, jak pokazano na rys. 1, a w konsekwencji,
wyższej rozdzielczości kierunkowości dźwięku (bardziej
„skupiona” lokalizacja) [12]. Co więcej, umożliwia
dekodowanie pola akustycznego dla asymetrycznych
ustawień głośników. Główną wadą jest wzrost liczby
kanałów i zarazem głośników potrzebnych do odtworzenia
odtwarzania HOA (Higher Order Ambisonics). Jeśli
przyjmie się N jako rząd ambisonii, to liczba kanałów
w odsłuchu 2D (pierścień horyzontalny) wynosi 2N + 1,
natomiast
dla
ambisonii
3D
(pełna
sfera)
oznacza to (2N + 1)².

1. WSTĘP
Rzeczywiste źródła dźwięku są zwykle postrzegane
jako zlokalizowane poza głową. Problem pojawia się, gdy
dźwięk przestrzenny (3D) jest odtwarzany na słuchawkach.
W takim przypadku dynamiczne renderowanie binauralne
(dwuuszne
reprodukowanie
odseparowanych
treści
dźwiękowych) prowadzi do błędów eksternalizacji, zatem
źródła są postrzegane wewnątrz głowy odbiorcy [1].
Parametry
wpływające
na
eksternalizację
źródeł
renderowanych
binauralnie
obejmują:
(i)
zindywidualizowane funkcje transferu głowy (ang. HRTFs –
Head-Related Transfer Functions) [2], (ii) śledzenie ruchów
(położenia) głowy (ang. head tracking) [3], (iii)
charakterystykę czasu pogłosu [4], (iv) pomieszczenie
odsłuchowe
(np.
efekt
zgodności
pomieszczenia
odsłuchowego z dźwiękiem odbieranym w słuchawkach
[5,6]) i (v) liniowość charakterystyk przenoszenia słuchawek
[7,8].
W niniejszym artykule w pierwszej kolejności
przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące dźwięku 3D
[9,10]. Następnie skupiono się na problemie eksternalizacji
w odsłuchu słuchawkowym oraz na zbadaniu zgodności
pomieszczenia odsłuchowego z dźwiękiem w słuchawkach.
Przedstawiono założenia eksperymentów oraz wnioski
z uzyskanych wyników.

Rys. 1. Komponenty sferyczne ambisonii wyższego rzędu (HOA).
Źródło: mathworks.com

1.2. Dźwięk binauralny
Dźwięk binauralny ma za zadanie wywołanie
trójwymiarowego wrażenia dźwięku u słuchacza. W ujęciu
binauralnym zakłada się użycie słuchawek i zazwyczaj
dwóch źródeł sygnału (chociaż w literaturze można znaleźć
eksperymenty, które zakładają odstępstwa od tego podejścia
[13,14]). Sygnały te zawierają szereg informacji
pomagających stworzyć tzw. obraz słuchowy (ang. auditory
image), tj. umiejscowić źródła dźwięku w przestrzeni.
Lokalizacja odbywa się na dwóch płaszczyznach:
• wysokość, kierunek pionowy, płaszczyzna pionowa
(ang. elevation, sagittal direction, median plane);
• szerokość, kierunek boczny/poziomy, płaszczyzna
pozioma (ang. lateral direction, lateral plane).

Lokalizacja dźwięku obejmuje również takie aspekty
jak dystans źródło-słuchacz, wielkość źródła dźwięku czy
też jego kierunkowość.
W celu ułatwienia dokładnego opisu umiejscowienia
wirtualnych źródeł dźwięku przekształcono sferyczny układ
odniesienia tak, aby zamiast definiowania stożków na osi Z
(rys. 2.), można je było rzutować na osi Y [15].
W konsekwencji dla różnych kątów azymutu (θ') można
zdefiniować różne stożki pomieszania (ang. cone of
confusion) – stożkowy zestaw punktów, promieniujący na
zewnątrz od położenia w połowie drogi między uszami
słuchacza, z którego źródło dźwięku generuje identyczne
opóźnienia fazowe i przejściowe rozbieżności, sprawiając,
że użycie informacji typowych dla słyszenia dwuusznego
staje się nieużyteczne w lokalizowaniu dźwięku [16]). Oba
systemy są równoważne, ponieważ układy współrzędnych
mogą zostać przekształcone wzajemnie z obrotem o 90°.

Rys. 2. Standardowy układ sferyczny (A)
oraz odwzorowany (B) [15]

1.3. Eksternalizacja
Pojęcie eksternalizacji oznacza zasadniczo lokalizację
„poza głową”. W eksternalizacji dźwięku w słuchawkach
dźwięk przetwarzany jest w taki sposób, że postrzeganie
jego położenia zmienia się z osi między uszami na zewnątrz
głowy. Jednakże, nawet jeśli stosowane jest śledzenie
ruchów głowy (ang. head tracking) w syntezie binauralnej,
można zauważyć, że nadal występuje kilka problemów:
• eksternalizacja jest niżej oceniana dla kierunku
frontalnego lub tylnego [17];
• percepcja odległości i lokalizacji może być
zniekształcona;
• może być słyszalna interpolacja między kierunkami
[18];
• scena dźwiękowa może nie brzmieć dość
przekonująco.
Paradoksalnie, w odsłuchu binauralnym równie
istotnym czynnikiem jest akustyka pomieszczenia [19].
W badaniach wykonanych przez Völka i in. [20]
zaobserwowano większą zgodność oceny eksternalizacji,
jeśli funkcje przenoszenia głowy zostały zmierzone przed
procesem renderowania, szczególnie w pomieszczeniu
pogłosowym dla indywidualnych funkcji HRTF. Poprawa
postrzegania odległości i lokalizacji w kontekście
indywidualizacji HRTF jest również udokumentowana
w badaniach Møllera [21] oraz Majdaka [22]. Ponadto
można wprowadzić renderowanie ambisoniczne w celu
zapewnienia płynnej/szybkiej rotacji źródeł. Jednakże,
użycie ambisonii powoduje, że omawiane przez Bernschütza
i in. [23], niedopasowanie modalne wynikające z
przeskalowania w dół do zadanego rzędu (liczby kanałów)
lub efekt filtracji grzebieniowej (zabarwienie), wydają się
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mieć wpływ na eksternalizację źródła. Potwierdzają to
również badania Ben-Hura i in. [24]).
Kolejnym elementem procesu jest odpowiedź
impulsowa słuchawek. Generalnie zakłada się, że
charakterystyka częstotliwościowa słuchawek nie musi być
płaska, to jednak ze względu na wrażliwość spektralną
lokalizacji słuchowej, w przypadku aplikacji audio 3D,
pożądana jest odpowiedź liniowa [25,26]. W tym celu
przeprowadza się pomiar funkcji transferu słuchawek
(headphone transfer functions, HpTFs). Teoretycznie,
zmierzona odpowiedź impulsowa powinna w prosty sposób
posłużyć do stworzenia filtra o charakterystyce odwrotnej do
zmierzonych HpTF, dzięki któremu słuchawki otrzymają
liniową charakterystykę. Jednakże, drobne zmiany
geometryczne pomiędzy słuchawkami i indywidualnymi
cechami anatomicznymi słuchacza powodują różnice
w rezonansie zewnętrznego przewodu słuchowego (ułożenie
słuchawek), które z kolei prowadzą do istotnych zmian
wysokich częstotliwości funkcji przenoszenia słuchawek
(HpTF) [27]. Z tego względu, podczas pomiaru HpTF
słuchacz jest proszony o wielokrotne zdejmowanie
i zakładanie słuchawek, a następnie oblicza się uśrednioną
wartość tej wielkości. W tym celu, podobnie, jak
w przypadku otwartych baz funkcji HRTF, została
opracowana baza zbierająca funkcje HpTF – Princeton
Headphone Open Archive (PHOnA) [28].
1.4. Funkcje przenoszenia głowy (ang. Head-Related
Transfer Functions, HRTFs)
Binauralne odtwarzanie w słuchawkach wymaga
wykorzystania funkcji HRTF w celu wywołania pełnego
wrażenia słuchowego, tj. możliwości rozpoznania kierunku
i eksternalizacji. HRTF składa się z odpowiedzi
impulsowych mierzonych przy wejściu do kanału
słuchowego, przy czym kanał słuchowy jest w takim
przypadku zablokowany przez mikrofon. Ogólny
(niezindywidualizowany) zestaw funkcji HRTF uzyskuje się
za pomocą sztucznej głowy i manekina [21]. Ponadto
istnieje wiele baz danych HRTF, w których zapisano
uśrednione zestawy HRTF. Wśród głównych baz HRTF
można wymienić następujące: LISTEN [29], CIPIC [30],
FIU [31] i MIT-KEMAR [32].
Aby uzyskać indywidualny zestaw HRTF, małe
mikrofony pomiarowe umieszcza się przy wejściu do
kanałów słuchowych słuchacza. Wokół słuchacza są
rozmieszczone w stałej konfiguracji głośniki. Z tego powodu
typowo, to słuchacz obraca się w celu zebrania odpowiedzi
impulsowych z każdego kierunku. Liczba głośników
i zmierzonych pozycji określa rozdzielczość zestawu HRTF.
Aby zapewnić precyzję i stabilność pomiaru, należałoby
wykorzystywać np. śledzenie ruchów głowy, aby pominąć
pomiar w przypadku zbyt dużego ruchu głowy [33].
Przykład takiego pomiaru przedstawiono na rys. 3.

Rys. 3. Pomiar funkcji HRTF w ARI, Wiedeń (A). Mikrofon
umieszczony w kanale usznym (B) (źródło: kfs.oeaw.ac.at).
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Należy też wspomnieć o opracowanym standardzie
SOFA (nr AES69-2015), określającym, jaką strukturę pliku
należy zastosować w przypadku nagrań ambisonicznych,
funkcjach HRTF czy też funkcjach HpTF. Celem standardu
SOFA jest reprezentacja przestrzennie zorientowanych
danych w sposób ogólny w celu zapewnienia wymienności
plików. Ponadto, format SOFA został opracowany w sposób,
który ma zapewnić kompatybilność wsteczną w przyszłości.
1.5. Kierunkowe źródła dźwięku
Współczynnik D/R (ang. Direct-to-Reverberant Ratio,
stosunek energii dźwięku bezpośredniego do energii
pogłosu) pozwala na określenie odległości źródła od
słuchacza. W danym pomieszczeniu stosunek D/R jest
odwrotnie proporcjonalny do odległości źródła dźwięku od
słuchacza i odzwierciedla stosunek energii dźwięku
bezpośredniego do odbitego. Wprowadzenie kierunkowego
źródła dźwięku pozwala na precyzyjną kontrolę
współczynnika D/R, co może się przyczynić do polepszenia
lokalizacji źródła dźwięku. Idea ta została zaproponowana
przez Laitinena i in. [34] oraz zbadana m.in. przez Wendta i
in. [35]. Ponadto, IEM Graz (IEM – Institut für
Elektronische Musik und Akustik) prowadzi pomiary
w przestrzeni 2D oraz 3D wzorców kierunkowych
rzeczywistych źródeł dźwięku, które są ogólnie dostępne
w repozytorium DirPat [36]. Repozytorium jest również
wyposażone w zestaw narzędzi do wizualizacji i analizy
wzorców 3D/2D (rys. 4).

Rys. 4. Narzędzie do wizualizacji 3D wzorców kierunkowych
źródeł z repozytorium DirPat (źródło: opendata.iem.at)

1.6. Wpływ zgodności pomieszczenia (ang. Room
Divergence Effect)
Werner i in. [5] zaobserwowali pogorszenie
eksternalizacji dla rozbieżności pomiędzy pomieszczeniem
odsłuchowym a zsyntetyzowanym w porównaniu ze
zbieżnymi uwarunkowaniami akustycznymi pomieszczeń. W
opracowaniu tych badań omówiono nie tylko efekt braku
zgodności pomieszczenia, ale także dezorientację przód/tył
oraz dodanie wizualnych obiektów pomocniczych
(„pozornych” głośników).
2. EKSPERYMENT
2.1. Założenia eksperymentalne
Podobne obserwacje i wnioski zostały przedstawione
w badaniu przeprowadzonym przez Mroza i in. [37]. Oprócz
efektu zgodności pomieszczenia, w badaniu zestawiono
i porównano ze sobą szereg aspektów, które bardzo rzadko
są
zestawiane
w
jednym
eksperymencie,
tj.:
indywidualizacja funkcji HRTF, śledzenie ruchów głowy,
model pomieszczenia, indywidualną equalizację słuchawek.
Kluczowe aspekty projektu obejmowały:
• dźwięk binauralny;

•
•
•

Ambisonia 2D rzędu N=11 z wagami max-rE;
Wczesne odbicia do 3 rzędu (źródła pozorne);
Dyfuzyjny charakter pogłosu, „przyczepiony”
w tzw. mixing time – tm, co odpowiada średniemu
TOA (ang. Time of Arrival) odbić trzeciego rzędu;
Kierunkowe źródło dźwięku (wiązka);
Wirtualna konfiguracja koła 24-głośnikowego;
Wirtualna auralizacja pomieszczenia IEM CUBE;
Przeprowadzenie eksperymentu w dwóch różnych
pomieszczeniach: komorze bezechowej i sali
wykładowej;
Indywidualne charakterystyki HRTF (Acoustics
Research Institute, ÖAW);
Uogólnione HRTF (MIT KEMAR);
Różne modele pomieszczeń:

•
•
•
•
•
•
•

◦ tylko dźwięk bezpośredni,
◦ bezpośrednie + wczesne odbicia (do 3 rzędu),
◦ pogłos rozproszony + wczesny + pogłos.
2.2. Symulacja pomieszczenia
Prostokątny pokój o wymiarach 1m × 12m jest
symulowany za pomocą prostego modelu źródeł pozornych
do trzeciego rzędu. Odpowiadające kierunki nadejścia
dźwięku (ang. Direction of Arrival, DOA) czasy nadejścia
(ang. Time of Arrival, TOA) oraz poziomy dla każdej ścieżki
propagacji są zawarte w tab. 1. Pogłos rozproszony jest
skonstruowany za pomocą szumu białego o rozkładzie
normalnym wygenerowanym oddzielnie dla każdego kanału
SRDRIR (ang. Source and Receiver Directional Room
Impulse
Response).
Aby
uwzględnić
zależność
częstotliwościową pogłosu rozproszonego, podzielono go na
pasma oktaw (tab. 2), w której zastosowano zanikającą
obwiednię odpowiadającą pożądanemu czasowi pogłosu
(T60).
Tab. 1. DOA, TOA i poziomy każdej ścieżki propagacji do 3. rzędu
źródeł pozornych
rząd
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

DOA
(deg)
0
-9
53
-99
164
31
-91
-100
153
70
164
-14
-156

TOA
(ms)
5
12
13
48
58
17
50
59
60
62
66
76
76

LVL
(dB)
0
3,7
-7,4
-24,9
-21,7
0,2
-17,1
-16
-23,9
-26,3
-10,8
-23,9
-25,5

znak
+
+
+
+
+
+
+
+
-

rząd

DOA
(deg)

TOA
(ms)

LVL
(dB)

znak

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

-94
64
154
71
-6
-159
-14
-150
118
-48
-103
164

60
63
67
73
77
81
83
83
85
89
109
129

-13,6
-20
-10,7
-17,7
-25,5
-14,8
-12,7
-37,2
-28
-25,7
-30,2
-28,4

+
+
+
+
+
+
+
+
-

Tab. 2. Projekt filtrów dla pogłosu rozproszonego
Typ

T60

Dolna
Górna
częstotliwość częstotliwość
odcięcia
odcięcia

Dolnoprzepustowy

700 ms

Pasmowoprzepustowy

500 ms

Pasmowoprzepustowy

500 ms

500 Hz

1000 Hz

Pasmowoprzepustowy

500 ms

1000 Hz

2000 Hz

Pasmowoprzepustowy

415 ms

2000 Hz

4000 Hz

Pasmowoprzepustowy

335 ms

4000 Hz

8000 Hz

Górnoprzepustowy

250 ms

8000 Hz
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250 Hz
250 Hz

500 Hz
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Generowanie
modelowanego
SRDRIR
jest
przedstawione na rys. 5 dla pojedynczego kanału, gdzie
q=0,0011, a część rozproszona pojawia się (ang. fade in)
w 20ms, począwszy od czasu mieszania (ang. mixing time)
[38].

dwukrotnie, za każdym razem z losową kolejnością
przedstawiania 14 warunków. Sygnałem źródłowym była
mowa męska (EBU SQAM CD, tor ID 50), a powstałe
bodźce odtwarzano w pętli przez słuchawki Stax Omega II
(SR-007). Słuchacze mogli płynnie przełączać się między
bodźcami i słuchać ich tak często, jak chcieli.
Warunek
1,2
3,6,9,12
4,7,10,13
5,8,11,14
Warunek

Rys. 5. Schemat modelowania RIR za pomocą modelu 2D źródeł
pozornych 3. rzędu oraz pogłosu rozproszonego modelowanego
w pasmach oktawowych.

2.3. Synteza binauralna, funkcje HRTF, equalizacja
Sygnały ambisoniczne (2D) do rzędu 11, wynikające
z SRDRIR, są dekodowane na 24-kanałowy, równomiernie
rozproszony pierścień z głośników za pośrednictwem
pseudo-odwrotnego dekodera. Ruch głowy słuchacza jest
śledzony przez kompaktowe urządzenie zamontowane na
słuchawkach [39], a cała scena jest obracana za pomocą
prostego, niezależnego od częstotliwości mnożenia macierzy
przed dekodowaniem. Dekodowane sygnały binauralne są
uzyskiwane przez operację splotu sygnałów głośnikowych
z funkcjami HRTF (nie- lub zindywidualizowanymi) dla
odpowiedniego kierunku (wybór wg najbliższego sąsiada).
Zindywidualizowane funkcje HRTF (dla pola dalekiego),
użyte w eksperymencie, zostały zmierzone Instytucie
Akustyki Austriackiej Akademii Nauk w Wiedniu (dla 1550
kierunków), natomiast nieindywidualne HRTFy wybrano
z bazy KEMAR. Zamiast pomiaru equalizacji słuchawek,
wszyscy uczestnicy wykonali procedurę equalizacji wg
pracy Griesingera [8], aby uwzględnić efekt filtracji
grzebieniowej - zabarwienie wprowadzane przez słuchawki
w eksperymencie.
2.4. Eksperyment psychoakustyczny
W teście wzięło udział 6 słuchaczy (mężczyźni, średni
wiek 30 lat) z doświadczeniem w dziedzinie dźwięku
przestrzennego. Ich zadaniem była ocena jakości
eksternalizacji na ciągłej skali (od słabej do bardzo dobrej) w
zadaniu o wielu pobudzeniach. W eksperymencie zostały
zróżnicowane następujące uwarunkowania:
• złożoność modelowanej akustyki pomieszczenia:
tylko dźwięk bezpośredni, dźwięk bezpośredni
z wczesnymi odbiciami; bezpośredni dźwięk
z wczesnymi odbiciami i pogłosem rozproszonym;
• dynamiczne zmiany: włączone i wyłączone
śledzenie ruchów głowy;
• HRTF: indywidualne i nieindywidualizowane;
• equalizacja słuchawek: włączona lub wyłączona.
Dodatkowo założono dwa warunki zakotwiczenia,
które modelują opóźnienia czasowe, symulując tylko ITD (zi bez śledzenia głowy). Wszystkie warunki eksperymentalne
są zawarte w tab. 3. Każdy słuchacz musiał wykonać testy w
komorze bezechowej i sali wykładowej (porządek losowy).
W każdym pokoju zadanie powinno być wykonane
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długość RIR
dźwięk bezpośredni
dźwięk bezpośredni
bezpośredni+wczesne odbicia
bezpośredni+wczesne+pogłos rozproszony

HRTF
1 opóźnienia
2 opóźnienia
3-5
KEMAR
6-8
KEMAR
9-11 indywidualne
12-14 indywidualne

śledzenie głowy
+
+
+
+

EQ
+

Tab. 3. Lista warunków ocenianych w eksperymencie

2.5. Wyniki
Wyniki ocen zostały pokazane na rys. 6 jako mediana
i przedziały ufności 95%. Niezależnie od warunków
odsłuchowych,
warunki
zakotwiczenia
(stereofonia
z opóźnieniami czasowymi) zostały ocenione jako
znajdujące się wewnątrz głowy (słaba eksternalizacja).
Zgodnie z założeniem, zwiększenie złożoności modelu
pomieszczenia również zwiększa eksternalizację. Dodanie
wczesnych odbić znacznie poprawia eksternalizację, podczas
gdy dodanie części rozproszonej daje wyniki porównywalne
do przypadku „dźwięk bezpośredni + wczesne odbicia”.
Można zatem stwierdzić, że śledzenie głowy i wykorzystanie
zindywidualizowanych funkcji HRTF może dodatkowo
poprawić eksternalizację, podczas gdy wyrównywanie
charakterystyki słuchawek nie powoduje znaczącej poprawy.
Podobne wyniki można znaleźć w literaturze [1,3,33].

Rys. 6. Wyniki oceny eksternalizacji: (A) w pomieszczeniu
wykładowym, (B) w komorze bezechowej (panoram.opóźn.
oznacza panoramowanie opóźnieniem)
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7.
3. WNIOSKI I PODSUMOWANIE
W eksperymentach najniższe oceny eksternalizacji
zostały wskazane, niezależnie od wykorzystania możliwości
śledzenia ruchów głowy, gdy nie uwzględniono modelu
pomieszczenia i funkcji HRTF. Jednakże, jeśli wykorzystano
opcję śledzenia ruchów głowy, auralizację pomieszczenia
oraz zestaw funkcji HRTF, to poprawiło to ocenę lokalizacji
dźwięku. Co więcej, funkcje HRTF mogą być dowolne, jeśli
auralizowane pomieszczenie jest bezechowe (sygnał nie ma
żadnych odbić). Niemniej jednak, przy bardziej złożonym
sygnale (wczesne odbicia, rozproszony pogłos), kluczowe
stają się indywidualne funkcje HRTF. Odpowiedź na
pytanie, dla jakiego stopnia złożoności sygnału to następuje,
nie jest nadal jasna i wydaje się być zależna od wystąpienia
zjawiska
odczucia
zgodności
pomieszczenia
z odsłuchiwanym dźwiękiem. W warunkach komory
bezechowej mniej złożony sygnał zyskiwał w ocenie
słuchaczy wyższe wyniki, podczas gdy w zwykłym
pomieszczeniu (sali wykładowej) eksternalizacja była
zdecydowanie bardziej przekonująca dla auralizacji
pomieszczenia z fazą bogatego pogłosu pełnego. Ten wynik
świadczy o znaczeniu efektu zgodności pomieszczenia
z odsłuchiwanym dźwiękiem. Jednakże, przypadek pośredni
zyskał relatywnie wysokie oceny dla obu pomieszczeń.
Z tego względu można zaryzykować twierdzenie, że
wczesne odbicia (do 3. rzędu) mogą być uniwersalnym
rozwiązaniem. Kreowany dźwięk 3D w odsłuchu
słuchawkowym jest wystarczająco realistyczny nawet
w przypadku dużych różnic pomiędzy pomieszczeniem
wirtualnym a faktycznym pomieszczeniem odsłuchowym,
a co za tym może poprawić wrażenie eksternalizacji.
Z uwagi na niewielką złożoność obliczeniową w takim
przypadku, ograniczenie modelu tylko do wczesnych odbić
wydaje się być wystarczająco uzasadnione.
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11.

12.
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14.
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EKSTERNALIZATION IN BINAURAL AMBISONIC AURALIZATION
OF DIRECTIONAL SOURCES
The article presents the most important components of the process of effectively rendering a three-dimensional sound
image using headphones. To this end, the impact of a set of factors affecting sound externalisation is examined: head
tracking, individual head transfer functions (HRTF – Head Related Transfer Function, related to the mathematical function of
sound propagation around the head), room model, as well as a so-called room divergence effect and individual headphone
alignment. Furthermore, the directivity aspect of the sound source is discussed as a convenient way to control Direct-toReverberant ratio and thus provides a robust control of the auditory distance. The results obtained indicate that the tracking of
the head position as well as the individual functions of the head transfer are crucial for faithful sound reproduction. The
conducted research also shows that the effect of room compliance and headphone alignment prove to be significant factors
throughout the auralisation process.
Keywords: Ambisonics, externalisation, binaural technology, auralisation.
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Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii zaobserwować można
globalny wzrost zainteresowania branżą pojazdów elektrycznych.
Czynnikami, które pozytywnie wpływają na to zjawisko jest
możliwość redukcji spalin oraz hałasu, które emitują standardowe
pojazdy. Przy mniejszych, mobilnych konstrukcjach elektrycznych,
dodatkową zaletą jest zmniejszenie problemu związanego z
zatłoczeniem ulic. Artykuł zawiera opis projektu monocyklu
elektrycznego, dla którego zaprojektowano dwa układy sterowania
z filtrami Kalmana. W badaniach testowych przedstawiono wyniki
sterowania.
Słowa kluczowe: monocykl elektryczny, filtr Kalmana, regulator
PID, układ regulacji.

1. WPROWADZENIE
Mobilność człowieka powoduje wzmożony popyt na
indywidualne środki transportu. W wyniku tego następuje
wzrost liczby samochodów osobowych. Umożliwiają one
szybkie przemieszczanie się, ale niestety w konsekwencji
drogi stają się coraz bardziej zatłoczone. Ponadto rośnie
ilość emitowanych spalin, wpływając negatywnie na
środowisko. Alternatywą dla samochodów mogą być małe
pojazdy elektryczne, ekologiczne i proste w eksploatacji, np.
monocykle.
Monocykl jest pojazdem jednośladowym, który posiada
jedno koło napędzane silnikiem elektrycznym. Pojazd nie
emituje spalin, dzięki czemu jest ekologiczny. Urządzenie
można również przetransportować w inne dowolne miejsce,
co czyni go w pełni mobilnym. Wyzwaniem stojącym przed
użytkownikiem jest umiejętność balansowania ciałem
podczas jazdy.
Pojazdy oparte o zasadę zachowania równowagi w
danym wymiarze posiadają szerokie spektrum zastosowań –
od automatycznych odkurzaczy poprzez pojazdy służące
przemieszczaniu się [1, 2]. Monocykl elektryczny nie może
być sklasyfikowany jako pojazd w pełni samobalansujący,
gdyż za stan zachowania równowagi odpowiada pośrednio
użytkownik. Zasada działania jest jednak zbliżona do
dwukołowych balansujących pojazdów mobilnych [3, 4, 5].
2. KONSTRUKCJA MONOCYKLU
ELEKTRYCZNEGO
Głównym
celem
projektu
było
zbudowanie
wytrzymałego pojazdu służącego przemieszczaniu się,
opartego o zasadę zmiany kąta wychylenia użytkownika.
Koszt realizacji projektu był jednym z głównych
wyznaczników, dlatego też zastosowano silnik DC (ang.

Direct Current), który jest znacznie tańszy od silnika BLDC
(ang. BrushLess Direct Current). Z tego powodu wygląd
monocyklu znacznie odbiega od tych dostępnych na rynku.
Cały pojazd zaprojektowano w programie Autodesk Inventor
Professional 2017 [6]. Głównymi częściami mechanicznymi
są: rama główna i przekładnia łańcuchowa. Starano się
uzyskać jak najwyższą jakość wykonania, zapewniając
jednocześnie bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji pojazdu
oraz wytrzymałość na przeciążenia związane z masą własną
użytkownika. Zmiany prędkości podczas jazdy powinny
odbywać się możliwie płynnie, bez większych szarpnięć
przekładni łańcuchowej. Wymiary konstrukcji powinny być
takie, aby zmieścić monocykl między nogami, przy
zachowaniu komfortu dla kierowcy. Założono, że waga całej
konstrukcji nie powinna przekroczyć 10 kg, czyli powinna
być zbliżona do wagi komercyjnych monocykli. Czas pracy
baterii powinien zapewnić około 15 minut jazdy. W
konstrukcji brakuje amortyzatorów, dlatego też pojazd nie
jest przystosowany do pokonywania większych przeszkód,
takich jak krawężniki czy uskoki. Wygodne przenoszenie
pojazdu przez przeszkody umożliwia rączka umieszczona
powyżej silnika. Rysunek 1 przedstawia wykonaną
prototypową wersję monocyklu elektrycznego.

Rys. 1. Monocykl elektryczny

Za część elektroniczną odpowiadają cztery odrębne
podzespoły, a mianowicie: zasilanie, główna jednostka
sterująca, sterownik silnika oraz urządzenia pomiarowe.
Każdy z nich musi spełniać kryterium nominalnego
obsługującego napięcia wejściowego oraz prądów, zarówno

ciągłych, jak i chwilowych. Do zasilania monocyklu
wykorzystano akumulatory litowo-polimerowe. Kryterium
wyboru było zapewnienie odpowiednio wysokiego napięcia
(24 V) oraz wymaganej wydajności prądowej. Jako centralną
jednostkę sterującą wykorzystano moduł Arduino UNO.
Posiada on mikrokontroler ATMega328. Programowanie
jednostki odbywa się w środowisku Arduino IDE
z wykorzystaniem
odpowiednich
bibliotek
[7].
Mikrokontroler posiada pin umożliwiający generowanie
sygnału prostokątnego PWM (ang. Pulse Width
Modulation). Z powodu zbyt dużych wartości prądów
i napięć pochodzących od silnika, niemożliwym było jego
bezpośrednie połączenie z modułem Arduino UNO.
Niezbędnym okazało się wykorzystanie sterownika silnika
BTS7960, który umożliwia ruch pojazdu w obie strony [8].
Wielkościami mierzonymi są: kąt wychylenia w
stosunku do osi poziomej w pozycji stojącej monocyklu oraz
prędkość obrotowa koła. Do pomiaru kąta odchylenia
pojazdu wykorzystano 3-osiowy akcelerometr i żyroskop
MPU6050. Akcelerometr określa aktualne położenie na
podstawie wartości przyspieszenia ziemskiego działającego
na daną oś. Żyroskop mierzy zmianę położenia na podstawie
pomiaru obrotu względem danej osi – w projekcie jest to oś
Y. Dzięki tym urządzeniom pomiar wychylenia staje się
dokładniejszy [9]. Do pomiaru prędkości obrotowej
monocyklu, którą potem przeliczono na wartość prędkości
liniowej, wykorzystano kontaktron. Jest to łącznik
elektryczny, sterowany przez pole magnetyczne. Impulsy
elektryczne zliczane są, gdy kontaktron znajdzie się na tej
samej wysokości, co magnes, który zamontowano na
szprysze koła. Na podstawie częstości impulsów oraz
znajomości promienia koła obliczana jest prędkość obrotowa
pojazdu.

czynników losowych, bądź ich sumą [11]. Jest to algorytm
rekursywny, co oznacza, że bazuje na wartościach
obliczonych w poprzednim kroku, nie uwzględniając danych
z przeszłości. W celu implementacji algorytmu Kalmana na
platformie Arduino wykorzystano dedykowaną bibliotekę
dla modułu MPU6050. Dzięki temu poprawiono sygnał z
akcelerometru. Filtrację oparto o model stanu,
wyprowadzony z zależności (1 – 4).
1

(1)
1

(2)
1

1
1

(3)
(4)

gdzie:
– odchylenie kątowe [rad],
– prędkość
kątowa [rad/s],
– pomiar z żyroskopu [rad/s],
–
wartość dryftu żyroskopu [-].
Na rysunku 2 pokazano wynik działania filtru Kalmana.

3. ALGORYTM FILTRACJI
Sygnały wysyłane przez żyroskop, w trakcie pracy
silnika, były silnie zaszumione. Zatem niemożliwe było
zaprojektowanie zamkniętego układu sterowania, a obiekt w
otwartej pętli sterowania poruszał się w sposób
nieprzewidywalny. Niezbędnym zabiegiem okazała się
implementacja algorytmu filtracji. Ponieważ układ
MPU6050 posiada również wbudowany żyroskop,
zdecydowano się go wykorzystać do korekcji danych z
akcelerometru. W celu korekcji wyników pomiaru
zastosowano filtr Kalmana [10].
Filtr Kalmana, na podstawie pomiarów wejścia i
wyjścia
z
modułu
MPU6050,
minimalizuje
średniokwadratowy błąd estymacji. Innymi słowy, na
podstawie
danych
odczytanych
z akcelerometru
(przyspieszenie kątowe) i żyroskopu (prędkość kątowa),
dokonuje fuzji i filtracji sygnałów tak, aby sygnał wyjściowy

z akcelerometru pozbawić szumów. Należy jednak przyjąć,
iż proces przetwarzania wewnątrz układu oraz pomiar mają
charakter gaussowski, tzn. dana wielkość jest średnią
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Rys. 2. Wynik działania filtru Kalmana

Sygnał przed filtracją, przy niewielkich zmianach
sygnału, zachowywał dużą niepewność pomiaru. Różnice
widać zwłaszcza przy stosunkowo szybkich zmianach
wartości kąta wychylenia żyroskopu. Niepewność ta
wprowadzała „szarpane” obroty koła monocyklu. Po
zastosowaniu filtru Kalmana pomiar jest gładszy,
pozbawiony błędów powodujących niepożądaną pracę
monocyklu.
4. ALGORYTMY STEROWANIA
W układzie zaprojektowano dwa rodzaje algorytmów
sterowania – w pętli otwartej z regulatorem proporcjonalnym

typu P oraz w pętli zamkniętej z regulatorami PI
(proporcjonalno-całkujący),
PD
(proporcjonalnoróżniczkujący)
i
PID
(proporcjonalno-całkująco-
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różniczkujący) [12]. We wszystkich strukturach dołączono
filtr Kalmana.
Na rysunku 3 przedstawiono strukturę otwartego
układu sterowania z filtrem Kalmana. Obiektem sterowania
jest monocykl elektryczny – pojazd o jednym wejściu
(prędkość obrotowa) i wyjściu (prędkość liniowa koła).
Na podstawie zadawanego wychylenia, akcelerometr
odczytuje wartość kąta α, który trafia do jednostki sterującej.
Tam następuje skalowanie wartości na prędkość liniową
Vzad, która podawana jest na wejście regulatora
proporcjonalnego. Regulator wysyła wzmocniony sygnał
napięciowy U1 o wartość parametru Kp. Następnie napięcie
wyjściowe U2 z bloku PWM kierowane jest na silnik DC.
Tym samym następuje konwersja energii elektrycznej na
mechaniczną, uzyskując w efekcie prędkość obrotową ω.
Monocykl elektryczny, poprzez przekładnię łańcuchową,
zamienia prędkość obrotową silnika na prędkość liniową V
pojazdu [13]. Na rysunku 4 przedstawiono wyniki
sterowania.

najlepszego sposobu regulacji prędkości urządzenia
napędowego. Na obiekt działa wiele sygnałów zakłócających
wpływających na prawidłową pracę obiektu. W głównej
mierze są to siły tarcia, straty energii wynikające z
przełożenia energii elektrycznej na mechaniczną oraz
pozostałe opory ruchu.
Każdy typ regulatora zapewnia różną jakość sterowania
oraz poprawia wybrane wskaźniki jakości sterowania. Pod
uwagę zostały wzięte trzy struktury regulatora PID (PI, PD,
PID). Wartością wejściową dla każdego regulatora jest
uchyb prędkości.
Dobór nastaw regulatora PID jest kluczowy w
prawidłowym działaniu układu regulacji. Jedną z
podstawowych metod doboru nastaw jest I metoda ZiegleraNicholsa [14]. Opiera się ona na odpowiedzi skokowej w
pętli otwartej układu sterowania. Przeprowadzono
identyfikację obiektu sterowania, a następnie wyznaczono
wartości nastaw. Ostatecznie uzyskano, dla regulatora PI:
Kp=1,3, Ki=0,206; dla regulatora PD: Kp=1,84, Kd=0,19; dla
regulatora PID: Kp=1,61, Ki=0,37, Kd=0,79. Przyjęte
oznaczenia: Kp – wzmocnienie proporcjonalne, Ki –
wzmocnienie całkujące i Kd – wzmocnienie różniczkujące.

Rys. 4. Wyniki sterowania otwartego układu sterowania

Otwarty układ sterowania spełnia podstawową rolę
monocyklu, jaką jest możliwość przemieszczania się. Takie
rozwiązanie byłoby w pełni wystarczające i skuteczne,
gdyby na obiekt sterowany nie oddziaływały zakłócenia

Rys. 6. Wyniki sterowania układu regulacji PID – nastawy dobrane
I metodą Zieglera – Nicholsa

zewnętrzne, np. tarcie. W celu poprawy skuteczności
sterowania w warunkach zakłóceń niezbędnym jest
wprowadzenie układu regulacji, czyli układu sterowania z
ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Na rysunku 5 pokazano
strukturę układu regulacji z filtrem Kalmana.
W układzie zamkniętym umieszczono urządzenie
pomiarowe odczytujące aktualną wartość prędkości pojazdu,
która następnie porównywana jest z wartością zadaną tej
wielkości. Dzięki temu pojazd dostosowuje prędkość do
masy użytkownika oraz do występujących w czasie
eksploatacji zmian podłoża, tj. wzniesień i zboczy.
W pojazdach elektrycznych niezbędne jest opracowanie jak

Na rysunku 6 pokazano wyniki sterowania dla układu
regulacji PID z nastawami dobranymi I metodą ZiegleraNicholsa.
Wynik regulacji może zostać poprawiony poprzez
wyznaczenie nastaw metodą testów symulacyjnych. Metoda
ta bazuje na regulatorze PID, a dokładniej na modyfikacji
nastaw
regulatora
w zależności
od
wymaganych
wskaźników jakości sterowania. O skuteczności tej metody
decyduje znajomość wpływu poszczególnych parametrów na
wynik regulacji [14].
Metoda ta bywa zawodna i wysoko nieskuteczna w
sytuacji, gdy użytkownik nie posiada wiedzy na temat
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obiektu. W takim przypadku metody analityczne oferują
dużo większą pewność regulacji. Używając metody testów
symulacyjnych na podstawie wcześniejszych badań obiektu
metoda ta może prowadzić do poprawy jakości sterowania.
Ostatecznie wartości nastaw dobrane metodą symulacyjną
wynoszą: Kp=1,4, Ki=0,5, Kd=0,25. Na rysunku 7
przedstawiono wyniki sterowania dla układu regulacji PID z
nastawami dobranymi metodą testów symulacyjnych.
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CONTROL DESIGN OF ELECTRIC MONOCYCLE
The development of electric vehicles has been observed in recent times. The factors that positively influence this
phenomenon are the reduction of exhaust emissions and noise emitted by standard vehicles. With smaller, mobile electrical
structures, an additional advantage is to reduce the congestion problem. The article contains a description of the design of an
electrical monocyte for which two control systems with Kalman filters are designed. Control results are presented in the test
studies.
Keywords: electric monocycle, Kalman filter, PID controller, control system.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe stanowisko badawcze i dydaktyczne którym jest zestaw składający się z dwóch odpowiednio zmodernizowanych modeli aut sterowanych radiowo.
Zaprojektowane specjalnie na potrzeby laboratorium Techniki
Cyfrowej przykładowe cyfrowe sterowanie wykorzystuje platformy
DE2-115 oraz Arduino Uno. Modele aut zostały dodatkowo wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową oraz po 3 ultradźwiękowe czujniki odległości HC-SR04, które umożliwiają detekcję
przeszkody. Modele poruszają się we wspólnej przestrzeni tak, aby
unikać kolizji pomiędzy sobą oraz z innymi przeszkodami.
Słowa kluczowe: technika cyfrowa, dydaktyka, cyfrowe sterowanie, układy programowalne, FPGA, język opisu sprzętu VHDL.

1. WSTĘP
W laboratorium Techniki Cyfrowej w Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni do dydaktyki
oraz prac naukowo-badawczych wykorzystywane są modele
sterowane cyfrowo. Część z nich została zbudowana samodzielnie i zaprezentowana w ramach poprzednich edycji
seminarium „Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice”, przykładowo przedstawiono model robota kroczącego,
wciągarki okrętowej, przenośnika taśmowego, wielozadaniowego pojazdu. W laboratorium wykorzystywane są także
inne modele, przykładowo model autonomicznego robota –
człowieka Robowisdom, koparki, sztaplarki, dźwigu, które
zostały odpowiednio przystosowane do potrzeb dydaktyki i
badań [1-5].
W artykule zostanie przedstawione nowe, zaawansowane stanowisko badawcze i dydaktyczne którym jest zestaw składający się z dwóch modeli pojazdów, odpowiednio
zmodernizowanych, sterowanych radiowo [6]. Zaprojektowane specjalnie na potrzeby laboratorium Techniki Cyfrowej przykładowe cyfrowe sterowanie wykorzystuje platformy DE2_115 oraz Arduino Uno [7]. Pojazd A jest sterowany
zdalnie za pomocą zestawu DE2-115, algorytm sterowania
został opracowany w języku programowania sprzętu VHDL
[8-10], którego polecenia interpretuje procesor FPGA z
rodziny Cyclone IV firmy Altera. Drugi model - pojazd B
działa autonomicznie. Dla tego pojazdu sekwencję ruchów
zaprogramowano w języku C, przy czym algorytm sterowania został zaimplementowany w procesorze znajdującym się
na platformie Arduino Uno zainstalowanej wewnątrz każdego modelu pojazdu. Modele pojazdów zostały dodatkowo
wyposażone w sygnalizację świetlną (diody), dźwiękową
(buzzery) oraz po 3 ultradźwiękowe czujniki odległości HCSR04, które umożliwiają detekcję przeszkody. Modele poru-

szają się we wspólnej przestrzeni tak, aby unikać kolizji
pomiędzy sobą oraz z innymi przeszkodami. Sekwencje
ruchów oraz unikanie kolizji z przeszkodami przez obydwa
modele są wykonywane niezależnie. W celu sprawdzenia
działania czujników wykrywających przeszkody poruszają
się one tak, aby pojawiły się sytuacje kolizyjne. Transmisję
informacji zwrotnej o wystąpieniu przeszkody zrealizowano
za pomocą uniwersalnej, czterokanałowej radiolinii, która
składa się z nadajnika MX804 i odbiornika YK04. Algorytm
obsługi i sterowania detektorami odległości został opracowany w języku C. Również za wysłanie sygnału o pojawieniu się przeszkody do radiolinii kanału informacji zwrotnej,
sygnalizację dźwiękową o detekcji przeszkody oraz obsługę
oświetlenia odpowiada algorytm przygotowany w języku C i
zaimplementowany w procesorze platformy Arduino Uno.
Informacje o stanie obu modeli pojadów są wyświetlane
dodatkowo na monitorze LCD oraz wyświetlaczach 7segmentowych dostępnych na platformie DE2-115.
2. BUDOWA MODELU AUTA
Jako obiekt sterowania zostały wykorzystane dwa modele aut Mustang sterowanych radiowo. Modele poruszają
się we wspólnej przestrzeni, powinny unikać kolizji pomiędzy sobą oraz z innymi przeszkodami, np. ściany, meble. W
celu uniknięcia kolizji modele zostały wyposażone w ultradźwiękowe czujniki, które umożliwiają wykrycie przeszkody. Każdy z modeli aut pierwotnie był wyposażony w radiowy nadajnik/odbiornik 27 MHz, w dwa silniki - jeden do
ruchu przód/tył, drugi do ruchu prawo/lewo.
Dane techniczne modelu pojazdu:
• zasilanie pojazdu: 7,5 V DC (5x1,5 V baterie AA),
• masa pojazdu: 1 kg,
• silniki: 2xDC Motors UN=7,5 V DC.
3. REALIZACJA PROJEKTU
Zaprojektowane specjalnie na potrzeby laboratorium
Techniki Cyfrowej przykładowe cyfrowe sterowanie spełnia
następujące założenia:
 do sterowania wykorzystano dwa modele pojazdów,
platformy edukacyjne: Arduino Uno (dodatkowo zainstalowane wewnątrz pojazdu) oraz DE2-115,
 pojazd A jest sterowany zdalnie z zestawu DE2-115,
algorytm sterowania został opracowany w języku VHDL















i zaimplementowany w procesorze FPGA z rodziny
Cyclone IV,
pojazd B, ze względu na ograniczenia związane z pracą
układów radiowych, działa jako autonomiczny pojazd.
Dla tego pojazdu sekwencję ruchów zaprogramowano w
języku C, a algorytm sterowania zaimplementowano w
procesorze znajdującym się w zestawie Arduino Uno,
dla modelu A możliwy jest wybór rodzaju sterowania:
• sterowanie kombinacyjne (ręczne) z wykorzystaniem
przełączników zestawu DE2-115,
• sterowanie sekwencyjne (automatyczne), dla którego
model pojazdu wykonuje zaprogramowaną sekwencję ruchów, tj. kombinację ruchów prawo/lewo,
przód/ tył),
każdy model został wyposażony w czujniki zbliżenia do
przeszkody, w przypadku wykrycia przeszkody model
zatrzymuje się i następnie wykonuje manewr skrętu do
tyłu. Manewr ten pozwala na uniknięcie zderzenia z
przeszkodą oraz na zmianę, o kilka stopni, kierunku ruchu. Następnie pojazd wraca automatycznie do realizacji
ruchów sterowania pierwotnego,
dla sterowania automatycznego obydwa modele poruszają się niezależne według określonych sekwencji ruchów, każde z nich inaczej tak, aby pojawiły się sytuacje
kolizyjne,
unikanie kolizji z przeszkodami przez obydwa modele
są wykonywane niezależnie,
wykorzystano wyświetlacz LCD oraz wyświetlacze 7segmentowe, na których pojawiają się komunikaty zależne od ruchu pojazdu,
każdy z modeli został dodatkowo wyposażony w sygnalizację świetlną w postaci 6 diod LED, tj. 2 białe diody z
przodu, 2 czerwone i 2 białe z tyłu auta, do sterowania
diodami wykorzystano sygnały z silników modelu,
• w przypadku jazdy do przodu następuje zapalenie
dwóch diod LED białych z przodu i dwóch czerwonych z tyłu aut. Diody te załączają się automatycznie
po pierwszym rozruchu pojazdu, natomiast gasną w
momencie kiedy pojazd zatrzymuje się,
• w przypadku cofania w każdym z aut zapalają się
dwie białe diody LED umieszczone z tyłu, które gasną po zatrzymaniu lub przejściu do ruchu w przód,
• w trakcie realizacji ruchów przy skręcie w lewo lub
w prawo, niezależnie czy pojazd jedzie do przodu
czy do tyłu, diody LED jednej ze stron zaczynają
pulsować. Natomiast z drugiej strony świecą światłem ciągłym. Pulsowanie jest dosyć częste (np. co
0,3 s) gdyż pojazdy realizują skręt w krótkim czasie,
modele pojazdów zostały dodatkowo wyposażone w
buzzer, który generuje krótki sygnał dźwiękowy w momencie, gdy jeden z czujników zlokalizuje przeszkodę.

4. ROZBUDOWA I STEROWANIE MODELEM A
Dla modelu A, który jest sterowany zdalnie wykonano
następującą rozbudowę i modyfikacje:
• montaż zestawu Arduino Uno na pokładzie pojazdu,
• montaż radiolinii kanału informacji zwrotnej o przeszkodzie,
• montaż trzech ultradźwiękowych czujników odległości,
kolorowych diod LED, buzzera,
• zastosowano układy niezbędne do pobierania sygnałów i
ich wysyłania (obwody dopasowujące – transoptory, rezystory),
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•

modernizację oryginalnego nadajnika/sterownika ruchem pojazdu,
• budowa układu umożliwiającego wykorzystanie sygnałów gniazda GPIO (JP5) z zestawu DE2-115 – w celu
przekazywania sygnałów o detekcji przeszkody do odbiornika radiolinii informacji zwrotnej,
• przygotowanie oprogramowania w języku VHDL, dla
platformy DE2-115, sterującego ruchem modelu,
• przygotowanie oprogramowania w języku C, dla platformy Arduino, obsługującego czujniki ultradźwiękowe,
oświetlenie, sygnał dźwiękowy i transmisję informacji
zwrotnej do radiolinii.
Schemat blokowy zbudowanego stanowiska laboratoryjnego
został przedstawiony na rysunku 1.
dodatkowe sterowanie radiowe
w oddaleniu od pojazdu A

DE2-115

nadajnik

odbiornik

pojazd A
zestaw Arduino Uno,
3 czujniki ultradźwiękowe,
układ dopasowujący napięcia,
buzzer, diody sygnalizacyjne

nadajnik

odbiornik

pojazd B
zestaw Arduino Uno,
3 czujniki ultradźwiękowe,
układ dopasowujący napięcia,
buzzer, diody sygnalizacyjne

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska laboratoryjnego

W celu sterowania modelem niezbędne było skonstruowanie płytki pośredniej. Rozwiązanie techniczne związane z
budową płytki połączeń pozwalana na swobodne rozłączanie
dwóch części modelu pojazdu. Rozłączenie może nastąpić
pomiędzy zabudową urządzeń zainstalowanych na podwoziu
pojazdu oraz instalacją przewodową urządzeń wmontowanych w karoserię pojazdu. Przewody instalacji elektrycznej
urządzeń zainstalowanych w karoserii pojazdu zostały zebrane na płytce i wyprowadzone na złącza wielopinowe GP1
i GP2 (rys. 2).

Rys. 2. Płytka pośrednicząca połączeń wewnątrz pojazdu

4.1. Komunikacja poprzez USB z platformą Arduino
W celu skomunikowania modelu A, poprzez łącze USB,
z zestawem Arduino Uno wykonano zabudowę gniazda USB
umieszczonego w dodatkowym układzie zainstalowanym na
dachu pojazdu. Jako sterownik ruchu wykorzystano oryginalny sterownik radiowy modelu A, w którym zrealizowano
przedłużenie wiązki połączenia sterownik – gniazdo JP4 na
płytce DE2-115. Dodatkowy kabel wielożyłowy połączono i
zaizolowano na końcach: z jednej strony łącząc wtyk wielo-
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pinowy (14 pinów), a z drugiej strony do wewnętrznej instalacji w obudowie sterownika.
4.2. Radiolinia sygnalizacji detekcji przeszkody
Realizację kanału informacji zwrotnej o wystąpieniu
przeszkody zrealizowano za pomocą uniwersalnej, czterokanałowej radiolinii. Zestaw taki wykorzystywany jest do
sterowania napędami i automatyką, np. bram garażowych
lub przesuwanych. Składa się on z nadajnika MX804 (rys. 3)
i odbiornika YK04 (rys. 4) pracujących na częstotliwości
315 MHz.

programu, realizowane jest sprzężenie zwrotne pomiędzy
sterowaniem ruchem pojazdu, a sygnałem zwrotnym o napotkaniu przeszkody. Na wejścia JP5 zestawu DE2-115
zostały doprowadzone sygnały o detekcji przeszkody, natomiast na wyjściach JP4 pojawiają się sygnały dla sterownika
radiowego ruchu pojazdu, które są zależne od stanu pracy, tj.
realizacji określonych sekwencji ruchów, unikania kolizji z
przeszkodą. Zbudowany moduł rozszerzeń sygnałów GPIO
podłączono, poprzez wielożyłową taśmę przewodów, do
gniazda JP5.

Rys. 3. Nadajnik kanału dla informacji o wykryciu przeszkody

Specyfikacja nadajnika i odbiornika radiolinii:
nadajnik MX804: częstotliwość pracy 315 MHz, 4
przyciski, zasięg do 10 m, bateria L1028 – 2 A/12 V
(zamontowana w pilocie), wymiary: 43x23x7 mm (bez
złącz), układ scalony nadajnika PT2262,
 odbiornik YK04: częstotliwość pracy 315 MHz, napięcie zasilania 5 V, układ scalony odbiornika SC2272,
wyjścia cyfrowe, wyprowadzenia dla 4 kanałów.
Odbiornik YK04 umieszczono w zbudowanym na potrzeby nowego stanowiska laboratoryjnego module, w którym wyprowadzono wszystkie sygnały z gniazda JP5 GPIO
zestawu DE2-115. Zainstalowano uniwersalne płytki lutownicze, które w przyszłości umożliwiają wykorzystanie modułu do rozbudowy i modernizacji systemu sterowania (rys. 4).
Odbiornik podłączono do pinów rozszerzenia gniazda JP5.
Dodatkowo zainstalowane diody LED informują o pojawieniu się sygnałów na wyjściach poszczególnych kanałów
informacji przekazywanych drogą radiową (rys. 4).


Rys. 4. Odbiornik radiolinii kanału dla informacji o wykryciu
przeszkody zainstalowany w module rozszerzenia gniazda JP5

4.3. Podłączenie sterownika ruchu i radiolinii kanału
zwrotnego do platformy DE2-115
Głównym elementem systemu sterowania pojazdami, a
w szczególności modelem A, jest platforma DE2-115 (rys.
5). Poprzez wejścia i wyjścia płytki oraz przy wykorzystaniu

Rys. 5. Podłączenie sterownika ruchu i radiolinii kanału zwrotnego
do zestawu DE2-115

4.4. Ultradźwiękowe detektory przeszkody
Jednym z głównych zadań związanych z modernizacją
modeli było uruchomienie czujników do pomiaru odległości
od przeszkody. Po przeprowadzeniu testów na różnych czujkach do realizacji wybrano ultradźwiękowe czujniki pomiaru
odległości HC-SR04. Na każdym z pojazdów zamontowano
po trzy komplety tych czujników (rys. 6). Jeden z nich dokonuje pomiaru przed pojazdem podczas jazdy w przód,
natomiast dwa kolejne umieszczone na dachu modelu prowadzą obserwacje podczas jazdy w kierunkach: w przód lewo oraz w przód – prawo.

Rys. 6. Widok modelu pojazdu z trzema ultradźwiękowymi
czujnikami odległości

4.5. Układ dopasowania napięciowego
W celu umożliwienia połączenia pomiędzy układami
zasilanymi różnymi wartościami napięć wykonano płytkę
dopasowującą poziomy napięć (rys. 7). Do budowy tej płytki
wykorzystano transoptory SL817C (rys. 8). Zasilanie LED
transoptorów zrealizowano poprzez dopasowanie rezystora-
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mi. W modelu A potrzeby dopasowania napięciowego sygnałów dotyczyły:
• połączenia wejść analogowych płytki Arduino (maksymalny sygnał +5 V DC) z sygnałami zasilania silników
(napięcie 7,5 V DC),
• połączenia wyjść cyfrowych płytki Arduino (maksymalny sygnał około +5 V DC) z sygnałami podłączonymi
do nadajnika MX804 radiolinii kanału informacji
zwrotnej o przeszkodzie (napięcie 12 V DC).

Rys. 7. Widok płytki dopasowującej

Rys. 8. Układ dopasowania napięciowego dla sygnałów odpowiedzialnych za wybór kierunku ruchu modelu pojazdu

Przeprowadzone prace modernizacyjne oraz rozbudowa
modelu o instalacje detektorów ultradźwiękowych odległości, zestaw sterowania Arduino oraz układ nadajnika i odbiornika radiowego pozwoliły na uruchomienie modelu
pojazdu w trybie pracy sterowanej zdalnie poprzez fale radiowe (rys. 9).

5. ROZBUDOWA I STEROWANIE MODELEM B
Dla modelu B, który jest modelem autonomicznym
wykonano następującą rozbudowę i modyfikacje:
 montaż trzech kompletów ultradźwiękowych czujników
odległości,
 montaż zestawu Arduino Uno na pokładzie pojazdu,
 zastosowanie układów niezbędnych do pobierania sygnałów i ich wysyłania (obwody dopasowujące),
 montaż kolorowych diod sygnalizacyjnych LED, buzzera,
 modernizację oryginalnego nadajnika / sterownika ruchem pojazdu,
 sterowanie pracą silników modelu poprzez zastosowanie
układu scalonego L293D, który realizuje sterowanie napędami w trybie PWM,
 opracowanie i uruchomienie oprogramowania w języku
C dla zestawu Arduino, która obsługuje czujniki ultradźwiękowe, diody LED, sygnalizację dźwiękową, jest
także odpowiedzialna za ruch modelu zgodnie z określoną sekwencją, realizuje zadanie unikania kolizji z
przeszkodami.
Wykonane instalacje, montaż urządzeń i zestawu Arduino,
sygnalizacji świetlnej oraz buzzera w modelu B jest identyczne jak w modelu A. Jedyne różnice jakie występują są
związane z innym wyposażeniem modelu ze względu na
realizację trybu pracy autonomicznej. Również zabudowa i
podłączenie ultradźwiękowych detektorów odległości HCSR04 oraz zabudowa i komunikacja z zestawem Arduino w
modelu B jest wykonana tak samo jak dla modelu A. Do
komunikacji pomiędzy komputerem a modelem wykorzystano złącze USB.
5.1. Włącznik pracy w trybie autonomicznym
Ze względu na zakłócanie się radiolinii i brak możliwości oddzielnego sterowania pojazdami w jednym czasie,
prace nad modelem B skoncentrowano na uzyskaniu funkcjonalności dla tego modelu jako pojazdu pracującego w
trybie autonomicznym.
W celu uzyskania funkcji ruchu autonomicznego należy:
• oryginalny fabryczny włącznik zainstalowany w podwoziu pojazdu ustawić w pozycji OFF,
• włącznik pracy autonomicznej, zainstalowany od spodu
układu umocowanego do dachu pojazdu, przesunąć w
kierunku do przodu pojazdu. Wyłączenie trybu pracy
autonomicznej następuje po przełączeniu włącznika w
kierunku tyłu pojazdu.
5.2. Sterownik ruchu modelu B
W ramach rozbudowy modelu B zbudowano moduł
umożliwiający ręczne sterowanie pojazdem (rys. 10). Było
ono niezbędne między innymi podczas testowania funkcjonowania napędów modelu. Dodatkowo możliwość sterowania ręcznego pozwala na kontynuację rozbudowy modelu w
zakresie innym niż zaproponowany w obecnej modernizacji.
Istnieje możliwość sterowania ręcznego, dzięki czterem
przyciskom, dla kierunku: w przód, w tył oraz dla skrętu kół
w lewo i w prawo.

Rys. 9. Widok modelu A po wykonanej modernizacji (podwozie i nadwozie przed złożeniem)
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5.3. Sterowanie silnikami modelu B
Model B został także wyposażony w układ zbudowany
na transoptorach SL817C, którego rolą jest dopasowanie
napięć. W opisywanej wersji sterowania nie jest on wykorzystywany, stanowi jedynie możliwość przyszłej rozbudowy funkcjonalności pojazdu. Dodatkowo na płytce zainsta-
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lowano układ L293D, który wykorzystano do sterowania
dwoma silnikami w trybie PWM. Układ ten oddziela część
obwodu cyfrowego, zasilonego napięciem +5 V DC, od
części obwodu zasilania silników, w których płyną większe
prądy obciążeniowe i występują wyższe napięcia zasilania.
Przeprowadzone prace modernizacyjne oraz rozbudowa modelu o instalacje detektorów ultradźwiękowych odległości, płytkę sterowania Arduino oraz układ sterowania
PWM silnikami napędu i skrętu kół pozwoliło na uruchomienie modelu B w trybie pracy autonomicznej.



wysłanie sygnału o pojawieniu się przeszkody do radiolinii kanału informacji zwrotnej (3 kanały z 4),
 sygnalizacja dźwiękowa wykrycia przeszkody przez
którykolwiek z czujników,
 sterowanie światłami sygnalizacyjnymi.
Opracowane i uruchomione wzorcowe programy cyfrowego
sterowania, w języku VHDL i C, modelami obu pojazdów są
dostępne w wersji elektronicznej w laboratorium Techniki
Cyfrowej.
7. ZAKOŃCZENIE

Rys. 10. Widok wnętrza modułu sterowania radiowego modelu B

6. OPROGRAMOWANIE
6.1. Program sterujący dla modelu A w języku VHDL
Algorytm sterowania modelem pojazdu Mustang A został opracowany w edytorze tekstowym języka opisu sprzętu
VHDL w środowisku Quartus. Opracowane i przetestowane
oprogramowanie zawiera liczne komentarze, które ułatwiają
jego analizę. Możliwe jest sterowanie ręczne (kombinacyjne)
oraz automatyczne (sekwencyjne) modelem pojazdu.
Przykładowe uzyskane przebiegi czasowe dla opracowanego algorytmu cyfrowego sterowania modelem pojazdu
zostały przedstawione na rysunku 11.

Rys. 11. Przykładowe przebiegi czasowe

6.2. Program sterujący dla modeli A i B w języku C
Program sterujący dla modelu Mustang A i B został
również opracowany w języku C i zaimplementowany w
procesorze zestawu Arduino. Podstawowe zadania jakie
spełnia program to:
 obsługa trzech ultradźwiękowych detektorów odległości
HC-SR04,
 detekcja przeszkody z określonych odległości od modelu pojazdu,

Celem ćwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie studentów z zasadami tworzenia, testowania oraz implementacji
algorytmów cyfrowego sterowania z wykorzystaniem środowiska Quartus i edytora tekstowego oraz edytora przebiegów czasowych. W czasie zajęć studenci zapoznają się z
wzorcowym oprogramowaniem. Ponadto modyfikują program, przykładowo w celu uwzględnienia możliwości wystąpienia fałszywych sygnałów, wyświetlenia dodatkowych
informacji na LCD, wyświetlaczach 7-segmentowych. Projektują także sterowanie sekwencyjne wskazane przez prowadzącego zajęcia, własne sterowanie kombinacyjne dla
wszystkich możliwych ruchów pojazdu.
Podczas przygotowania i uruchamiania opisywanego
stanowiska laboratoryjnego i badawczego szczególne trudności były związane z działaniem ultradźwiękowych czujników odległości. Przekazywane przez czujniki wyniki pomiarów nie zawsze pokrywały się z rzeczywistą sytuacją. Przeprowadzone testy umożliwiły sformułowanie następujących
wniosków:
• podczas zasilania modelu, poprzez gniazdo USB z
komputera, silniki nie funkcjonują, co powoduje prawdopodobnie mniejsze zakłócenia przekazywane do zasilania. W tym momencie czujniki ultradźwiękowe działają poprawnie generując sygnał o przeszkodzie w momencie faktycznego wystąpienia przeszkody. Fałszywe
sygnały o przeszkodzie pojawiały się rzadko,
• w chwilach, gdy odłączamy zasilanie poprzez kabel
USB z komputera i załączamy zasilanie z baterii zainstalowanych w modelu następuje wzmożone generowanie
fałszywych sygnałów o przeszkodzie. Uruchomione są
wtedy też silniki, przy czym w chwili pojawienia się
przeszkody reakcja jest prawidłowa. Sytuacja poprawia
się gdy „podniesiemy” pojazd, wówczas model pracuje
według założonych sekwencji. Wówczas też częstotliwość pojawiania się fałszywych sygnałów o przeszkodzie znacznie spada.
Prawdopodobnie czujniki są nieodporne na zakłócenia, które
może powodować praca silników DC. Testy czujników prowadzone na uniwersalnym zestawie Arduino nie wykazały
fałszywych sygnałów, a jedynie opóźnienie w ich podawaniu. Dla poprawy tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie prób z innymi czujnikami pomiaru odległości lub prowadzenie testów i prób odkłócenia obwodów. Drugą możliwością jest przeprowadzenie innej obróbki sygnałów uzyskanych z czujników, wówczas w oprogramowaniu należy
uwzględnić możliwość wystąpienia fałszywych sygnałów.
Ocena poprawności działania algorytmu cyfrowego sterowania została przeprowadzona w oparciu o analizę i obserwację reakcji modeli pojazdów na polecenia wydawane
ręcznie z przełączników zestawu DE2_115 lub na podstawie
sterowania automatycznego.
Zagadnienia związane z działaniem czujników odległości oraz poprawą algorytmu sterowania są tematem dalszych
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badań, nadal są prowadzone prace w celu poprawy funkcjonalności prezentowanego stanowiska laboratoryjnego. Między innymi prowadzone są badania trajektorii ruchu i przebiegów sygnałów sterujących, które występują przy detekcji
przeszkody.
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THE USE OF PLATFORMS ARDUINO UNO AND DE2-115
FOR CONTROLLING OF THE MODELS OF CARS
The article presents a new research and teaching laboratory stand consists a set of two appropriately modernized radiocontrolled models of cars. These models of cars have been additionally equipped with lighting - LEDs, buzzers and three
ultrasonic distance sensors HC-SR04, which enable detection of a hindrance. Models move in a common space to avoid collisions between themselves and other hindrances. The exemplary digital controlling using the DE2-115 and Arduino Uno platforms are specially designed for the needs of the Digital Technique laboratory.
Keywords: digital technique, didactics, digital control, programmable circuits, FPGA, VHDL equipment description language.
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Streszczenie: W artykule przedstawiono nową witrynę internetową
zrealizowaną w Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. Na stronie zostały umieszczone informacje niezbędne do przygotowania własnych projektów układów cyfrowych
opracowywanych w edytorze tekstowym i graficznym języka
VHDL w środowisku Quartus. Strona zawiera przykłady rozwiązań
począwszy od układów prostszych do bardziej zaawansowanych.
W każdym z tych projektów przedstawiono przykładowe rozwiązania. Ponadto do każdego projektu, opracowanego przy użyciu obu
wymienionych edytorów, zostały dołączone komentarze ułatwiające zrozumienie rozpatrywanych zagadnień.
Słowa kluczowe: technika cyfrowa, dydaktyka, układy programowalne, język VHDL, Quartus, edytor tekstowy, edytor graficzny.

1. WSTĘP
Obserwowany od dłuższego czasu szybki rozwój technologii spowodował, że nowe urządzenia, aplikacje oraz
coraz doskonalsze oprogramowanie w istotnym stopniu
zmieniły zasady pracy w zakładzie pracy, domu, a także
sposób i metody przekazywania wiedzy oraz podejście do
wypoczynku. Nakłada to obowiązek, przede wszystkim na
szkoły średnie i wyższe, przekazywania wiedzy uczniom i
studentom w odpowiedni sposób, zachęcania do poszukiwań
nowych rozwiązań technologicznych, nauczania sprawnego
myślenia, a także zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
Realizacja tych celów nie jest łatwa. Współcześnie studenci
mają sporo obowiązków i zainteresowań, część z nich pracuje zawodowo, nie zawsze mają czas na właściwe wypełnienie swoich obowiązków. Często przyczyną braku czasu jest
nadmiar nowinek. Studenci potrafią wykorzystać nowe technologie, ale z inicjowaniem nowych pomysłów i wykonywaniem zadań przekraczających poziom standardowy jest
już znacząco gorzej. Również sposób korzystania z wiedzy
przekazywanej na wykładach czy ćwiczeniach w ostatnim
okresie uległ sporej zmianie. Studenci dosyć szybko czują
się znużeni, nawet wówczas, gdy prowadzący zajęcia korzysta z nowatorskich rozwiązań technologicznych. Materiały
edukacyjne dostępne przez Internet powinny pomagać studentom w przyswajaniu i uzupełnianiu wiedzy. Pozwalają
one na dowolne dostosowanie czasu i tempa nauki. Dobrze
zaprojektowana strona powinna zapewnić łatwy dostęp do
informacji oraz szybką nawigację w sieci, co znacznie przyspiesza proces kształcenia. Dodatkowo materiały dostępne
przez Internet są dobrym sposobem reklamowania uczelni.

Jedną z dziedzin nauki i techniki rozwijającą się od
dłuższego czasu w szybkim tempie jest technika cyfrowa, a
szczególnie technologia i aplikacje z wykorzystaniem układów programowalnych PLD (ang. Programmable Logic
Device). W Internecie dostępnych jest sporo materiałów
dotyczących teorii, zasad projektowania oraz przykładów
zastosowania układów programowalnych. Materiały te charakteryzują się różnym stopniem złożoności i uporządkowania, jednak nie zawsze przedstawiają wybrane zagadnienie w
zadawalający sposób. Z analizy dostępnych w Internecie
materiałów wynika, że nie jest dostępna strona, która wyjaśnia sposób przygotowania algorytmu cyfrowego sterowania
zaczynając od podstaw a kończąc na przedstawieniu gotowego projektu przygotowanego z wykorzystaniem języka
programowania sprzętu VHDL (ang. Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language), zarówno
przy użyciu edytora tekstowego, jak i graficznego. Propozycją uzupełnieniem tego braku jest strona internetowa opracowana w Katedrze Automatyki Okrętowej (KAO) Akademii Morskiej w Gdyni w ramach inżynierskiej pracy dyplomowej [1].
W artykule przedstawiono nową witrynę internetową,
na której zostały umieszczone informacje niezbędne do przygotowania własnych projektów układów cyfrowych opracowanych w edytorze tekstowym i graficznym języka VHDL w
środowisku programowania Quartus. Strona zawiera przykłady rozwiązań dla około 20 zagadnień począwszy od najprostszych, takich jak realizacja sumatora, wykorzystanie
sumatora do mnożenia, układ wybranego translatora i projekt licznika sekwencyjnego pracującego zgodnie z określonym grafem. Do układów bardziej zaawansowanych można
zaliczyć sterowanie pracą plotera, układ wykrywający określoną kombinację bitów wejściowych oraz układ sterowania
windą ładunkową. Każdy projekt zawiera opis przykładowego rozwiązania. Ponadto do każdego projektu opracowanego
przy użyciu obu edytorów zostały dołączone komentarze
ułatwiające zrozumienie rozpatrywanych zagadnień. Na
stronie internetowej zostały umieszczone pliki źródłowe
wszystkich projektów, co umożliwia uruchomienie ich na
własnym komputerze.
2. PRZEGLĄD STRON INTERNETOWYCH
Z ZAKRESU TECHNIKI CYFROWEJ
W dalszej części artykułu krótko scharakteryzowano wybrane strony internetowe, które prezentują zagadnienia zwią-

zane z projektowaniem układów cyfrowych z wykorzystaniem języka VHDL. Opis zawiera przedstawienie ogólnego
zarysu treści strony, sposobu korzystania z niej oraz dodatkowych elementów. Wybrane strony przedstawiają nieco
inne podejście do kursów internetowych niż prezentowana
witryna opracowana w Katedrze.
Strona Uniwersytetu w Pensylwanii (rys. 1), dostępna
pod adresem https://www.seas.upenn.edu/~ese171/vhdl/vhdl
_primer.html [2], ma dość skromną oprawę graficzną i skupia się jedynie na przekazie treści, dzięki czemu jest bardzo
czytelna. Dzięki małej ilości grafiki szybsze jest także działanie strony, dzięki czemu, dysponując wolnym łączem,
można skrócić czas transmisji, a także ilość przesyłanych
danych. Witryna zawiera opis języka VHDL, przy czym
zasady projektowania w tym języku są przedstawione w
sposób bardzo szczegółowy. Stronę można wykorzystać jako
kurs umożliwiający zapoznanie się z budową programów
oraz ogólną strukturą języka.

Rys. 1. Strona na Uniwersytecie w Pensylwanii [2]

Kolejna strona http://roboblog.eu [3] zawiera ciekawostki, nowości, projekty ze świata technologii i kursy programowania. Jeden z kursów zawiera poradnik dotyczący
układów PLD. Zawarte w nim porady są pomocne przy
budowie rzeczywistych układów z zastosowaniem języka
VHDL. Informacje te zawierają treści podstawowe i polegają
na prezentacji sprzętu niezbędnego do realizacji konkretnych
projektów. Są mniej przydatne do nauki i zrozumienia zasad
projektowania układów cyfrowych. Autorzy korzystają z
oprogramowania oraz układów programowalnych firmy
Altera, oferują także sprzedaż przygotowanych pakietów
startowych. Strona jest słabo czytelna, a znalezienie konkretnej informacji wymaga czasu, gdyż kurs jest podzielony
na kilka dość długich części.
Inna wybrana strona http://www.fpga.agh.edu.pl/tc/ [4]
została stworzona w Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH).
Strona ta zawiera materiały pomocnicze oraz zadania przygotowane na potrzeby laboratorium Techniki Cyfrowej. Na
stronie znajdują się również przykładowe zadania z rozwiązaniami. Sposób przedstawienia tych zadań jest podobny do
zadań umieszczonych na stronie internetowej Katedry Automatyki Okrętowej.
Kolejną witryną przestawiającą kody opisu sprzętu w
języku VHDL oraz symulacje dla wielu układów cyfrowych
firmy Xilinx jest strona http://esd.cs.ucr.edu/labs/tutorial
stworzona przez Weijun Zhang [5]. Jednak zawarte w niej
treści są dosyć ubogie, gdyż nie zawierają wielu podstawowych wiadomości z zakresu Techniki Cyfrowej.
Ostatnią analizowaną stroną jest witryna znajdująca się
pod adresem https://forbot.pl/blog/ [6], która jest nadal aktualizowana i rozbudowywana. Autorzy skupili się nie tylko na
projektowaniu, ale również na implementacji programów dla
rzeczywistych układów. Do uruchomienia algorytmów wykorzystano zestaw Elbert v2 – Spartan 3A, (wyposażony jest
on w układ PLD Spartan 1C3S50A firmy Xilinx z maksy-
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malnie 108 wyprowadzeniami I/O), który w sierpniu 2018 r.
można było kupić za 179,00 zł. Kursy dostępne na stronie
dotyczą tego zestawu i zawierają informacje dotyczące podstaw programowania w języku VHDL oraz sporo praktycznych rozwiązań. Przykładowo dostępne są informacje dotyczące: podstaw VHDL w praktyce, podstawowych pojęć,
porównania z mikrokontrolerami, zasad instalacji środowiska ISE Xilinx, bramek logicznych, multiplekserów, rejestrów przesuwnych, przygotowania większego projektu,
edytora graficznego, a także symulacji działania układu oraz
podsumowanie kursu. Warto zaznaczyć, że strona zawiera
nie tylko kursy, które dotyczą zestawu Elbert v2, ale także
zestawów Arduino, Raspberry Pi, podstaw elektroniki, techniki cyfrowej oraz budowy robotów i zasad lutowania.
3. OPIS OPROGRAMOWANIA WYKORZYSTANEGO
DO BUDOWY STRONY INTERNETOWEJ
Opracowana w Katedrze strona została zbudowana za
pomocą programu WebSite X5 Evolution 13 firmy Incomedia [7]. Natomiast do obróbki zrzutów ekranów został wykorzystany program Paint, a do wykonania oprawy graficznej
środowisko GIMP (ang. GNU Image Manipulation Program)
[8]. WebSite pozwala na szybkie stworzenie szablonu strony
oraz ułatwia dostęp do wszystkich treści oraz zarządzanie
stronami. Program ten jest prosty w obsłudze, jednak nie
zawiera zaawansowanych funkcji i nie ma opcji dodawania
własnego kodu skryptowego, do czego niezbędny jest oddzielny program. Program jest płatny, dostępny na witrynie
http://www. websitex5.com [7]. Najtańszy pakiet w sierpniu
2018 r. kosztował 79 zł, zawierał 50 modyfikowalnych
wzorców, natomiast wersja Evolution kosztowała 259 zł i
zawierała 500 wzorców. Program WebSite w trakcie tworzenia wzorca graficznego pozwala na skorzystanie z już wcześniej przygotowanych szablonów, które można dowolnie
modyfikować. Przykładowo możliwa jest zmiana typu menu,
zmiana tła poszczególnych elementów wzorca oraz marginesów i wyrównania. Zmiany te można uzyskać za pomocą
kaskadowych arkuszy stylu CSS (ang. Cascading Style Sheets), przy czym nie jest wymagana znajomość konfiguracji.
W bardzo łatwy sposób możliwa jest również zmiana stylu
menu głównego. Odbywa się to za pomocą poleceń dostępnych w zakładce Styl menu głównego. Program pozwala
również na umieszczenie własnego obrazu tła dla przycisków, co znacznie ułatwia projektowanie menu. W programie WebSite znajduje się również mapa witryny, co znacznie
przyspiesza proces modyfikacji. Ponadto dostępnych jest
kilka opcji, dzięki którym w łatwy sposób można dodać
nową podstronę. Mimo że dostępne szablony najczęściej nie
są najlepszej jakości, to jednak możliwość modyfikacji
usprawnia ich tworzenie.
Program GIMP został wykorzystany do bardziej zaawansowanej obróbki graficznej oprawy witryny. Pozwolił on
na zastosowanie filtrów i warstw, które były niezbędne do
uzyskania określonych efektów, np. do stworzenia przycisków i zastosowania przezroczystości. Program jest bezpłatny i dostępny na witrynie http://www.gimp.org [8].
4. APLIKACJA WWW
Zadaniem opracowanej w KAO strony internetowej było przedstawienie praktycznych przykładów zastosowania
wiedzy teoretycznej z zakresu projektowania i analizy układów cyfrowych. Zostały przedstawione projekty w formie
zagadnień - zadań wraz z ich rozwiązaniami, które przygo-
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towano w edytorze graficznym i tekstowym środowiska
Quartus. Strona zawiera również przykładowe przebiegi
czasowe, uzyskane w przypadkach użycia edytora graficznego i tekstowego, które umożliwiają sprawdzenie poprawności działania zaprojektowanych układów. Zadania zostały
podzielone na następujące grupy tematyczne [9–14]:
 układy kombinacyjne:
• bloki arytmetyczne: sumatory, subtraktory, komparatory,
• układy komutacyjne: multipleksery, demultipleksery,
transkodery,
 układy sekwencyjne:
• liczniki synchroniczne, asynchroniczne,
• rejestry,
• liczniki scalone.
Opracowana witryna ma przejrzystą szatę graficzną, łatwy też jest dostęp do każdego zadania. Prosta grafika umożliwiła wyróżnienie określonej treści za pomocą półprzezroczystego tła oraz intuicyjnego pionowego i poziomego menu. Informacje zawarte w zadaniach są zwięzłe i zrozumiałe
zarówno dla osób rozpoczynających naukę, jak i dysponujących podstawową wiedzą teoretyczną. Na stronie zostały
udostępnione wszystkie pliki źródłowe, które można pobrać
na własny dysk i uruchomić w środowisku Quartus II w
wersji 13.
4.1. Realizacja aplikacji WWW
Szablon zbudowanej strony został w całości wykonany
za pomocą programu WebSite. Umożliwia on łatwe wykonanie witryny oraz jej dalsze zmiany. Ustawienia ogólne
(rys. 2) umożliwiły umieszczenie informacji dotyczącej
autora, tytułu witryny oraz opisu strony.

Przykładowe menu opracowanej witryny zostało przedstawione na rysunku 4. Menu poziome w znaczny sposób
ułatwia kategoryzację i wyszukiwanie określonej informacji,
zmniejsza również rozmiar menu i czas potrzebny do otwarcia kolejnej strony. Ostatni poziom menu zawiera szczegółowe nazwy dostępnych zadań.

Rys. 4. Przedstawienie poziomów menu

Za pomocą przycisków Graficzny i Tekstowy możliwe
jest zapoznanie się ze schematem logicznym zaprojektowanego układu (zrzut ekranu) dla trybu graficznego, a dla trybu
tekstowego możliwe jest uzyskanie programu źródłowego
wraz z licznymi komentarzami. Możliwe jest również pobranie plików źródłowych. Przykładowe zadanie dla układu
realizującego funkcję S(A, B) = 3A + 4B z wykorzystaniem
4-bitowego sumatora, gdzie A i B są symbolami 4-bitowych
wejść, przedstawiono na rysunku 5, natomiast na rysunku 6
znajduje się schemat logiczny zaprojektowanego układu.

Rys. 2. Ustawienia ogólne witryny

Witrynę do Internetu przekazano za pomocą programu
WebSite, przy czym możliwe jest również jej bezpośrednie
zgranie na dysk. Strona główna witryny została przedstawiona na rysunku 3. Została ona umieszczona na serwerze
Akademii Morskiej w Gdyni i jest dostępna pod adresem
http://atol.am.gdynia.pl/ tc/ dyplom_vhdl [15].

Rys. 3. Strona główna witryny

Rys. 5. Zadanie dla układu realizującego funkcję S = 3A + 4B

Rys. 6. Schemat układu realizującego funkcję S = 3A + 4B
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4.2. Wybrane zagadnienia z techniki cyfrowej, przykłady
symulacji
Omawiana strona zawiera zarówno przykłady do zaprojektowania, dla których nie jest wymagana szczegółowa
wiedza z zakresu techniki cyfrowej oraz zadania bardziej
zaawansowane. Zagadnienia podstawowe zostały tak dobrane, aby ułatwiły zrozumienie układów zaawansowanych.
W ramach zagadnień dotyczących układów kombinacyjnych na omawianej stronie internetowej przedstawiono
między innymi przykłady opisujące sposób realizacji różnych operacji arytmetycznych z wykorzystaniem sumatora
dwóch liczb 4-bitowych, jakim jest dla przykładu opisany
wcześniej układ realizujący funkcję S(A, B) = 3A + 4B.
Uzyskane przebiegi czasowe dla tego układu opracowanego
przy użyciu edytora graficznego przedstawiono na rysunku
7. Oczywiście przebiegi czasowe dla układu opracowanego
przy użyciu edytora tekstowego są takie same, co potwierdza
poprawność projektów.

Rys. 7. Przebiegi dla układu realizującego funkcję S = 3A + 4B

Na stronie przedstawiono także działanie układu sumatora/subtraktora dwóch liczb 4-bitowych A i B, przy czym
dla wejścia sterującego C0 = 0 układ realizuje sumę liczb
A+B, natomiast dla C0 = 1 – ich różnicę A-B. Zadanie umożliwia także zapoznanie się z zasadami zapisu liczb w kodach:
znak-moduł, uzupełnieniowym do 1 oraz uzupełnieniowym
do 2. Strona internetowa zawiera również opis scalonego
komparatora, który ma wiele zastosowań nie tylko w układach porównujących liczby dwójkowe.
Opisując bloki komutacyjne, na stronie omówiono zasady budowy transkodera kodu Aikena na BCD z wyprowadzeniami do wyświetlacza 7-segmentowego. Do budowy
układu wykorzystano demultiplekser o 4 wejściach adresowych (wyjścia są aktywne w logice dodatniej), bramki logiczne oraz układ dekodera kodu BCD na kod wskaźnika
7-segmentowego. Na opracowanej stronie przedstawiono
także budowę układu wykorzystującego multipleksery i realizującego funkcję przedstawioną przy pomocy podanego
wykresu (w układzie współrzędnych X i Y).
W dziale dotyczącym układów sekwencyjnych przedstawiono projekt licznika synchronicznego modulo 10 pracującego w kodzie BCD, który został zbudowany z przerzutników JK oraz bramek. Projekt przeznaczony do edycji graficznej zawiera między innymi tabelę stanów, wzbudzeń,
tablice Karnaugha ułatwiające minimalizacje funkcji, schemat logiczny i uzyskane przebiegi. Stworzony za pomocą
edytora tekstowego projekt tego samego licznika został
podzielony na 2 programy. Program JK10 został wykorzystany w programie głównym dla celów symulacji działania
przerzutnika JK. Dzięki zastosowaniu instrukcji port map
możliwe było przypisanie wejść programu głównego do
komponentu JK10, co przyspieszyło programowanie oraz

zwiększyło przejrzystość kodu [12]. W tej części witryny
internetowej został także zaprezentowany projekt licznika
synchronicznego, pracującego według grafu 2  4  9 
12  8  6  3  2, do budowy którego wykorzystano
przerzutniki D oraz bramki logiczne, przy czym stany układu
zakodowano binarnie. W tym projekcie szczególną uwagę
zwrócono na konieczność ustawienia określonego stanu
początkowego układu różnego od zera, o czym studenci
niestety często zapominają. Projekt tego samego licznika
został także opracowany przy użyciu edytora tekstowego, w
sposób odmienny niż zrobiono to dla wcześniej wspomnianego licznika modulo 10. W tym przypadku wykorzystano
instrukcję case, której użycie dodatkowo zwiększyło czytelność programu. Deklaracja zmiennej Stan z przypisaniem
wartości początkowej 00102 = 210 zabezpiecza układ przed
pojawieniem się stanu 00002=010, który w grafie nie występuje.
Na stronie omówiono także zasady budowy algorytmu
sterowania pracą plotera, którego zadaniem w omawianym
projekcie jest wykreślenie sześcianu, przy czym dokładniejszy opis budowy plotera i zasad jego sterowania są dostępne
na stronie [14]. W edycji graficznej do budowy układu sterowania wykorzystano demultiplekser z zanegowanymi
wyjściami, licznik scalony oraz bramki logiczne. Użycie
licznika pozwoliło na cykliczną zmianę wejść adresowych
demultipleksera, co skutkuje wykonaniem kolejnych ruchów
przez pisak plotera. Inne przykłady rozwiązań sterowania
pracą plotera można znaleźć na stronie [14], przykładowo z
wykorzystaniem multiplekserów i bramek, samych multiplekserów oraz demultiplekserów i bramek. Do budowy
algorytmu sterowania przy użyciu edytora tekstowego wykorzystano, jak w poprzednio omawianym projekcie, instrukcję
case. W tym przypadku kolejne kroki pracy pisaka odpowiadają również stanowi licznika.
Na witrynie opracowanej w KAO można znaleźć także
projekt licznika modulo 10 pracującego w kodzie BCD, do
budowy którego wykorzystano licznik scalony oraz bramki.
Korzystając z edytora tekstowego możliwe było zastosowanie inkrementacji, która wymagała dołączenia do projektu
biblioteki std_logic_unsigned.all. Zastosowanie tej biblioteki
znacznie zmniejszyło rozmiary programu oraz jego złożoność.
Do budowy kolejnego projektu, tj. licznika pracującego
w górę (w systemie dodawania) zgodnie z grafem 5 6 
....13 5 w kodzie binarnym, w edycji graficznej wykorzystano licznik scalony oraz bramki (rys. 8). W układzie
użyto wejścia LDN (LOAD), które umożliwia przepisanie
stanów 01012= 510 z wejść buforowych na wyjścia układu
licznika w przypadku, gdy na wyjściu pojawi się stan początkowy po włączeniu zasilania, czyli 00002 lub 11102 =
1410. Uzyskane przebiegi (rys. 9), oczywiście takie same,
gdy stosuje się obydwa wymienione edytory, potwierdzają
prawidłowość projektów.

Rys. 8. Schemat układu licznika od 5 do 13
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Na omawianej stronie dostępne są ponadto projekty
licznika zliczającego w dół, modulo 75 w kodzie BCD oraz
licznika zliczającego od 0 do 300 w kodzie BCD z dodatkowymi wejściami Start, Sto i Zeruj. Inne przykłady projektów
liczników opracowane jedynie przy użyciu edytora tekstowego zostały także przedstawione na stronie [14].

Rys. 9. Przebiegi licznika sygnalizującego stany od 5 do 13

Właściwości rejestrów omówiono na stronie na przykładzie projektu 4-ro bitowego rejestru przesuwnego z szeregowym wejściem i równoległym wyjściem wykorzystującego przerzutniki typu D. Bardziej szczegółowy opis rejestrów przesuwnych znajduje się w [12, 13]. W tej części
opracowanej witryny można również zapoznać się z budową
rejestru, który ma możliwość przesuwania informacji w
prawo, lewo oraz zerowania zawartości rejestru. Użycie
edytora graficznego umożliwia wykorzystanie programu
bibliotecznego układu scalonego, natomiast edytor tekstowy
pozwala na użycie instrukcji shift_left lub shift _right, które
służą do przesuwania zawartości rejestru odpowiednio w
lewo lub prawo.
Zaawansowane projekty, przedstawione na zrealizowanej w KAO witrynie, wykorzystują algorytmy sterowania z
zastosowaniem większej liczby układów, do których budowy
niezbędna jest większa wiedza z zakresu techniki cyfrowej i
zasad projektowania w języku VHDL. Na stronie zaprezentowano projekt dzielnika częstotliwości dla generatora fali
prostokątnej o częstotliwości 64 Hz. Układ ma dodatkowo
możliwość wygenerowania pojedynczego 1–sekundowego
sygnału przy użyciu wejścia START_1S. Do budowy układu
wykorzystano liczniki scalone, bramki logiczne oraz przerzutnik SR. W układach cyfrowych prostym sposobem budowy układów czasowych jest zastosowanie liczników do
odmierzania czasu (rys. 10) (w środowisku Quartus brak jest
oprogramowania dla czasomierzy, przerzutników astabilnych i monostabilnych). Sygnał zegara CLK_64Hz jest podawany na wejście zegarowe licznika, a wówczas przykładowo na wyjściu CLK_32Hz uzyskuje się dwukrotnie mniejszą częstotliwość. Przerzutnik RS pozwala na wygenerowanie tylko jednego impulsu 1–sekundowego, po pojawieniu
się stanu wysokiego na wejściu START_1S.

Kolejnym bardziej zaawansowanym projektem jest
układ do gry w kostkę dla dwóch osób, który po rzucie porównuje liczbę oczek obydwu graczy, przy czym gracz z
większą liczbą oczek wygrywa rundę. Gra po 3 wygranych
wyłania zwycięzcę oraz blokuje dalszą rozgrywkę, aż do
momentu wyzerowania wyniku. Zaprojektowanie gry wymagało wygenerowania liczb losowych, w tym celu wykorzystano liczniki modulo 6 zliczające impulsy z dużą częstotliwością. Liczniki dla gracza pierwszego i drugiego działają
z różną częstotliwością zegara. Zliczanie impulsów wstrzymuje się w chwili rzucenia kostką, po czym następuje porównanie liczby oczek obydwu graczy za pomocą komparatora. Dla każdego gracza został stworzony oddzielny układ
zliczający liczbę wygranych rund. Należy zaznaczyć, że
projekt gry w kostkę opracowany przy zużyciu edytora tekstowego pozwolił na większą swobodę w projektowaniu.
Kolejny projekt omówiony na stronie umożliwia wykrycie określonej kombinacji (hasła) składającego się z 3
liczb 4 bitowych. Praktycznie podobne zagadnienie występuje podczas budowy układu dekodującego stosowanego w
sejfach. Zaprojektowany układ ma możliwość zmiany hasła
oraz wyłączenia blokady przy użyciu panelu serwisowego.
Trzykrotne niepowodzenie podczas wprowadzenia hasła
skutkuje zablokowaniem układu.
Na opisywanej stronie został przedstawiony również
układ sterowania pracą windy ładunkowej, z której symulatorem studenci kierunku Elektrotechnika Okrętowa mają
możliwość zapoznania się w czasie zajęć laboratoryjnych z
techniki cyfrowej [13, 14]. Zaprojektowany układ ma zabezpieczenia termiczne uzwojeń silnika dla pierwszego i drugiego biegu, natomiast dla biegu trzeciego zabezpieczenie
nadprądowe oraz termiczne z przełączeniem na bieg drugi
przy zadziałaniu zabezpieczenia. Zrealizowano sekwencyjne
przełączanie biegów, a styczniki kierunkowe działają symetrycznie zarówno w przypadku opuszczania, jak i podnoszenia windy. Układ wykonuje również funkcję Stop z hamowaniem silnika, przy czym inne styczniki są w tym czasie
odłączone. Zabezpieczenie nadprądowe jest uruchamiane po
określonej zwłoce czasowej. Ponieważ środowisko Quartus
nie zawiera układów czasowych, o czym już wspomniano
wcześniej, dlatego układ zaprojektowany przy użyciu edytora graficznego nieco różni się od układu sterowania wykonanego w technologii TTL [13]. Dla tego samego algorytmu
sterowania opracowanego z wykorzystaniem edytora tekstowego dane lokalne (sygnały) bezpośrednio wskazują na
ich przeznaczenie. Program został rozpisany na procesy, co
znacznie przyspieszyło działanie układu, przy czym w przypadku, gdy nie stosowano procesów występowały stany
nieustalone.
5. PODSUMOWANIE

Rys. 10. Schemat logiczny układu dzielnika częstotliwości

Internet umożliwia dostęp do dużej liczby kursów z
różnych dziedzin, jednak nie zawsze są to kursy, które w
dostępny sposób wyjaśniają zasadę działania układów oraz
przedstawiają określone rozwiązania. Wiele stron dotyczących techniki cyfrowej zawiera sporo zbytecznej teoretycznej wiedzy, która może zniechęcić do dalszej lektury z powodu nadmiaru informacji. Natomiast strony zawierające
opis rzeczywistych układów zazwyczaj zawierają niewiele
wiadomości merytorycznych, gdyż głównie przestawiają
określony produkt, do zakupu którego zachęcają czytelnika
strony.
Głównym celem przygotowanej witryny było przedstawienie przykładów zastosowania wiedzy teoretycznej z
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zakresu techniki cyfrowej do projektowania i analizy układów cyfrowych w środowisku Quartus, zarówno z wykorzystaniem edytora tekstowego, jak i graficznego. Wszystkie
projekty zawierają liczne komentarze ułatwiające zrozumienie omawianego zagadnienia oraz przykładowe przebiegi,
które potwierdzają prawidłowość rozwiązania. Każdy projekt zawiera szczegółowy opis rozwiązania. Przedstawione
przykładowe rozwiązania inspirują do użycia innych możliwości zależnie od wiedzy i pomysłowości programisty. Witryna umożliwia praktyczne poznanie układów programowalnych. Zgodnie z opinią przedstawioną na stronie [6]
układy te w wielu zastosowaniach sprawdzają się znacznie
lepiej od mikrokontrolerów.
Strona miała zawierać elementy interaktywne w postaci
możliwości bezpośredniego uruchomienia określonego pliku
opracowanego i dostępnego na witrynie. Okazało się jednak,
że na komputerze użytkownika nie jest to możliwe, gdyż
otwarcie plików opracowanych w środowisku Quartus wymaga podania całej ścieżki dostępu do uruchamianego projektu. Dlatego też na opracowanej stronie internetowej zostały udostępnione wszystkie pliki źródłowe, które można pobrać i uruchomić na własnym komputerze w środowisku
Quartus II w wersji 13.
Już pobieżna analiza układów zaprojektowanych przy
użyciu obu wymienionych edytorów wymusza konieczność
oszacowania czasu pracy niezbędnego do przygotowania
projektu. Z całą pewnością czas opracowania algorytmu dla
edytora tekstowego jest krótszy, ale pod warunkiem, że
znane są ogólne zasady programowania w określonym środowisku oraz zasady budowy programu w języku VHDL.
Jednocześnie bez znajomości budowy i działania wielu układów, np. liczników, przerzutników, bramek, multiplekserów,
demultiplekserów, sumatorów, komparatorów, implementacja algorytmu sterowania za pomocą edytora tekstowego
może być bardzo utrudniona, a może nawet niemożliwa.
Dlatego też najpierw należy poznać działanie różnych układów używając środowiska graficznego. Zaletą edytora graficznego jest ułatwienie zrozumienia działania układów,

łatwiejsza jest także korekta błędów, a projektowanie nie
wymaga znajomości składni języka VHDL, z czym początkujący projektant może mieć problem. Natomiast z całą
pewnością zastosowanie edytora tekstowego do projektowania znacznie upraszcza to działanie i pozwala na zastosowanie programów bibliotecznych, co rozszerza możliwości
programowania oraz znacznie zmniejsza ilość kodu wynikowego. Z tego powodu edytor tekstowy jest zalecany do
stosowania w bardziej rozbudowanych projektach.
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DESIGNING OF DIGITAL SYSTEMS IN THE VHDL HARDWARE DESCRIPTION
LANGUAGE - PRESENTATION OF THE WEBSITE
The article presents a new website, realized at Department of Ship Automation in Gdynia Maritime University, based on
an engineering diploma thesis. The website contains information necessary to prepare own digital circuit designs developed
in the text and graphic editor of the VHDL hardware description language in the Quartus environment. There are examples of
solutions from simpler to more advanced ones on the website, e.g. an adder implementation, a design of a sequential counter
working in accordance with a specific graph, control plotters work, a system detecting a specific combination of input bits, a
control system of a cargo lift, and so one. Each project contains a description of an example solution. Furthermore, for each
project prepared in both editors, a commentary was added to facilitate understanding of the issues under consideration. The
source files of all projects have been placed on the website, which allows students to be run on their own computers.
Keywords: digital technique, didactics, programmable logic devices, language VHDL, Quartus, text editor, graphic editor.
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Streszczenie:
W
referacie
przedstawiono
podstawowe
uwarunkowania, jakimi należy kierować się przy opracowywaniu
urządzeń należących do klasy obiektów określanych mianem
„Internetu Rzeczy” na przykładzie zrealizowanego prototypu listwy
zasilającej. Przedstawione w pracy urządzenie przeznaczone jest do
sterowanie różnorodnymi odbiornikami energii elektrycznej
niemogącymi być bezpośrednio sterowanymi z sieci Ethernet.
W pracy przedstawiono przyjęte założenia projektowe oraz
zastosowane rozwiązania. Przedawniono również wyniki testów
prototypu i wskazano na napotkane problemy.
Słowa kluczowe: Internet rzeczy, listwa zasilająca, sterowanie
bezprzewodowe

1. INTERNET RZECZY WPROWADZENIE
Urządzenia określane mianem „Internet Rzeczy (ang.
Internet of things - IoT) umożliwiają połączenie w sieć
wszystkich rodzajów obiektów (urządzeń). Związane jest to
z nową wizją przyszłego świata. W którym wszystkie
urządzenia zarówno cyfrowe (wirtualne) jak i fizyczne są
połączone za pomocą odpowiedniej infrastruktury. IoT
stanowi połączenie świata cyfrowego oraz fizycznego w
jedną
strukturę
umożliwiającego
korzystanie
i
współdziałanie zarówno na płaszczyźnie informatycznej jak
i fizycznej. Podstawy koncepcji IoT przyjmują, iż następuje
współistnienie i współdziałanie trzech podstawowych
założeń definiujących IoT. Zakładają on, że urządzenia IoT
są zdolne do pracy [1], [2]:
• Zawsze.
• Wszędzie.
• Z wszystkim.
Definicja ta opiera się na podstawowych cechach IoT.
Zakłada się, iż IoT będą stanowiły w większości urządzenia
elektroniczne, które składają się z układu transmisyjnego
(obecnie najczęściej modułu radiowego małej mocy), układu
mikrokontrolera wraz z różnego rodzaju sensorami i
układami wykonawczymi oraz oprogramowaniem. Nowo
projektowane urządzenia IoT wbudowane są w różnorodne
urządzenia min. licznik, sprzęt przemysłowy, sprzęt
domowy, przełączniki świateł, silniki i wiele innych.
Jednakże istnieje potrzeba integracji z IoT różnego rodzaju

urządzeń starszych generacji. Wymaga to wykonania
różnego rodzaju urządzeń integrujących starszego typu
rozwiązania. Ze względu na wygodę zastosowania
najczęściej preferowanym rozwiązaniem są różnorodne
technologie zapewniające dostępność urządzeń za pomocą
rozwiązań bezprzewodowych. Podczas projektowania
nowych rozwiązań wymaga się, aby projektanci IoT
wykorzystywali podstawowe ich cechy, ale równocześnie
pilnowali szeregu ograniczeń wynikających z stosowania
tego typu rozwiązań: [1], [3].
• Występowanie
heterogeniczności
urządzeń
tzn.
występowanie dużej liczby urządzeń korzystających z
różnych
rozwiązań
(występowanie
znacznych
niejednorodności).
• Zapewnienie skalowalności urządzeń wynikającej
z faktu, iż w strukturę Internetu dołączane będą nowe
urządzenia. Wiąże się to z koniecznością rozwiązania
problemu
dotyczącego
m.in:
adresacji
i nazewnictwa, wzajemnej łączności oraz gospodarki
zasobami danych.
• Zastosowania układów optymalizujących zużycie
energii.
• Wprowadzenie metod bezpieczeństwa i ochrony danych
oraz metod zapewniających prywatność – ze względu na
ścisłe powiązanie wykonywanych czynności z
możliwością ich nieuprawnionego użycia.
• W przypadku urządzeń wykorzystujących połączenia
bezprzewodowe konieczność spełnienia wymagań
zawartych w „Dyrektywie RED”.
Przedstawione powyżej ogólne wymagania względem
urządzeń IoT pozwoliły na przyjęcie następujących
ogólnych wymagań dla realizowanego projektu.
• Zmniejszenia kosztów używania urządzeń elektrycznych.
• Zwiększenia komfortu obsługi listwy zasilającej.
• Zmniejszenie czasu interakcji z listwą.
• Zwiększenie bezpieczeństwa układów zasilanych
z listwy.

2. PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
NA PODSTAWIE ANALIZY ISTNIEJĄCYCH
ROZWIĄZAŃ
W ramach pracy dokonano analizy kilku dostępnych
rozwiązań komercyjnych. Analizie podano wyłącznie
rozwiązania, których sterowanie dostępne jest z poziomu
sieci
Internetowej.
W
przedstawionych
opisach
zaprezentowano
deklarowane
przez
producentów
podstawowe cechy danego rozwiązania.
2.1. Revogi SOW323
Rozwiązanie powyższej przedstawione na rys. 1
umożliwia: sterowanie grupowe lub pojedynczymi
gniazdami w listwie. Sterowanie oparte jest o rozwiązania
„chmury” z wykorzystaniem interfejsu WWW (przeglądarki)
lub aplikacji mobilnej. Dla każdego z gniazd można określić
maksymalnie do 5 funkcji przełączania lub odliczania [4].
Podstawowe funkcje listwy i oprogramowania umożliwiają
realizację:
•
Funkcji master-slave: jedno z gniazd może być
skonfigurowane, jako master, pozostałą można ustawić,
jako "slave" lub "neutralne".
•
Monitorowania zużycia energii łącznie dla całej listwy
jak i rozdzielnie dla każdego z portów. Pozwalając na
określanie poboru prądu w czasie rzeczywistym i
możliwość tworzenia zestawień historycznych dla
okresów: dnia, tygodnia, miesiąca lub roku.
•
Port sieci LAN na listwie może być stosowany, jako
most do przesyłania sygnału za pomocą kabla RJ 45 do
innych urządzeń znajdujących się w pobliżu.
•
Moc
maksymalna
podłączonych
odbiorników
do 2300 W,
•
Listwa wykorzystuje sterowanie za pomocą Wi-Fi
802.11 b/g/n.

•
•
•

Deklarowana wysoka odporność obudowy na palność
na poziomie 750 C.
Moc maksymalna podłączonych odbiorników do
2000 W.
Listwa wykorzystuje sterowanie za pomocą Wi-Fi
802.11 b/g/n.

Rys. 2. Listwa zasilająca Broadlink MP 1 [5]

2.3. TP – Link HS110
Stanowi przykład pojedynczego sterowalnego zdalnie
gniazda. Sterowanie możliwe jest wyłącznie w środowiskach
Android lub iOS za pomocą aplikacji „Kasa”. Podstawowa
funkcjonalność umożliwia ustawianie harmonogramu
działania oraz monitorowanie bieżącego zużycia energii. Za
pomocą dodatkowo płatnej aplikacji (Amazon Echo) istnieje
możliwość kontroli urządzenia za pomocą poleceń
głosowych [6]. Gniazdo umożliwia obsługę obciążeń do
1800 W. Wykorzystuje również sterowanie za pomocą
Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Rys. 3. Gniazdo zasilające TP Link HS 110 [6]

Rys. 1. Listwa zasilająca Revogi SOW 323 [4]

2.2. Broadlink MP 1
Listwa umożliwi również grupowe i pojedyncze
sterowanie gniazdami. Możliwe jest sterowanie lokalne za
pomocą przycisków znajdujących się na obudowie.
Do sterowania wykorzystuje się aplikację mobilną
„Broadlink”. Główne cechy urządzenia i aplikacji
sterującej [5]:
•
Wskaźnik stanu pracy pokazujący bieżący stan
gniazda.
•
Funkcja „Timer”: przyporządkowana do każdego
gniazda osobno.
•
Możliwości tworzenia harmonogramów czasu pracy
danych gniazd.
•
Możliwości kontroli pobieranej energii/mocy przez
poszczególne gniazda.
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2.4. Przyjęte założenia projektowe
Na podstawie analizy podstawowych parametrów
deklarowanych
przez
przedstawionych
powyżej
producentów sformułowano następujące założenia, jakim
powinien odpowiadać realizowany projekt w warstwie
sprzętowej:
• Umożliwiać sterowanie 6 gniazdami niezależnie.
• Umożliwiać wykorzystanie zarówno sieci Wi-Fi
802.11 b/g/n jak i Bluetooth.
• Umożliwiać pomiary energii elektrycznej w każdym z
gniazd.
• Konstrukcja obudowy powinna wykorzystywać gniazda
typu E (stosowane w Polsce).
• Spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa
zawartych np. w PN-EN 60950-1.
W zakresie proponowanego oprogramowania sterującego
zakładano powstanie aplikacji mobilnej jak i przewidywano
możliwością sterowania za pomocą aplikacji internetowych.
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Proponowane rozwiązanie powinno umożliwiać zarządzanie
stanem bieżącym i historycznym każdego z gniazd w listwie.
Zdalna kontrola powinna być prowadzona z uwzględnieniem
systemu zabezpieczenia dostępu do systemu zarządzania za
pomocą danych uwierzytelniających. W tym zakresie
funkcjonalność programowa powinna zapewniać:
• Obsługę wielu kont użytkowników za pomocą danych
uwierzytelniających.
• Przydzielanie uprawnień użytkownikom (np. dostęp do
jednego gniazda, sterowanie o wybranych porach dnia),
• Powiadomienia o zmianach stanu i operacjach innych
użytkowników.
Założono również możliwość wykorzystania baz danych
pracujących w chmurze. Dostęp do bazy danych powinien
umożliwiać:
• Przeglądanie danych historycznych dotyczących
sterowania i zarządzania każdym z gniazd. Obejmującym
informacje
o
danych
użytkownikach,
jak
i
wykorzystywanych harmonogramach.
• Ustalania
indywidualnych
bądź
grupowych
harmonogramów pracy gniazd.
3. ZREALIZOWANY UKŁAD
3.1. Podstawowe układy i elementy projektu
Do realizacji projektu wybrano moduł Raspberry PI
Zero W będącym w chwili wyboru realizacji projektu
najmniejszym układem z tej rodziny (rysunek 4),
charakteryzuje się on [7]:
• Zaimplementowaniem
modułu
bezprzewodowego
umożliwiającego komunikację w ramach Bluetooth 4.1,
BLE oraz Wi-Fi 802.11 b/g/n.
• Zawiera złącza: mini kamery, gniazda micro SD, mini
HDMI, 2 x micro SB.
• Wymiarami: 65 mm x 30 mm x 5 mm.

Rys. 4. Moduł Raspberry PI Zero W [7]

Wykonany układ sterowania listwy został oparty o
serwer uruchomiony na Raspberry PI, do którego są
przesyłane żądania obsługi. Następnie powyższe komunikaty
są przekazywane do mikrokontrolera ATMEGA328P-AU, w
którym znajduje się program interpretujący wiadomości oraz
sterujący gniazdami listwy. Do pomiarów parametrów
energii elektrycznej pobieranej z listwy zaimplementowanie
układu ADE 7755 ARSZ [8], firmy Analog Device.
Podstawowe układy izolujące zostały oparte o optotriaki
MOC3021 [9], oraz transoptory LTV-814S [10] firmy
Liteon zapewniające napięcie izolacji na poziomie 6 kV (dla
udaru 1,2/50 μs). Obudowę listwy wykonywano w
technologii druku 3D z wykorzystaniem pakietu
oprogramowania Inventor (firmy Autodesk). Zdjęcie
zrealizowanej obudowy wraz z zaimplementowanymi
układami przedstawiono na rysunku 5.

Rys. 5. Zrealizowany układ prototypu listwy zasilającej

4. BADANIA I TESTY PROTOTYPU
W końcowej fazie projekty zrealizowano szereg testów
kontrolnych. Obejmowały one zarówno testy sprzętu, jaki i
oprogramowania zgodnie z wymaganiami dla sprzętu AGD.
Badania wykonywano przy nadzorze osób zajmujących się
zawodowo badaniami z zakresu Dyrektywy LVD.
Wykonany prototyp były również użytkowany przez osoby
niezwiązane bezpośrednio z projektem. Sprawdzały ona
funkcjonalność opracowanych rozwiązań w praktycznych
zastosowaniach domowych. W toku prowadzonych testów
zidentyfikowano szereg problemów dotyczących wykonania
obudowy, płytek PCB oraz prowadzenia wiązek kablowych
oraz dotyczących przyjętych rozwiązań programowych.
Poniżej
przedstawiono
zidentyfikowane
problemy
podzielone na grupy dotyczące:
Konstrukcji obudowy:
• Zaprojektowane mocowanie płytek PCB do obudowy
wykonanej w postaci druku 3D nie było trwałe,
Stwierdzono w toku użytkowania odklejanie się śrub
mocujących płytki PCB od obudowy.
• Konstrukcji odciążki mocującej kabel zasilający.
• Niskiej, jakości tworzywa sztucznego zastosowanego do
druku 3D.
Projektów płytek PCB i wiązek kablowych:
• Projekt nie zapewniał odległości minimalnej pomiędzy
ścieżkami po powierzchni płytki drukowanej
wynoszącej 3,2 mm wymaganej pomiędzy ścieżkami
obwodów zasilanych z 230 V AC.
• Również odległości pomiędzy wyprowadzeniami
elementów nie zapewniały wymaganej odległości
minimalnej (niewłaściwy montaż i projekt prototypu
płytki PCB).
• Nie osiągnięto zakładanego poziomu izolacyjności
1500 VRMS, osiągnięto wartość ≈ 1000 VRMS napięcie
zmierzono za pomocą testera HV AC zgodnie z
wymaganiami normalizacyjnymi wg PN-EN 60950-1.
• Nie
właściwy
dobór
materiałów przewodów
zasilających wewnątrz obudowy (powinny być
wykonane z przewodów posiadających podwójną
izolację).
• Nie prawidłowego prowadzenia wiązek kablowych
wewnątrz obudowy (nie rozdzielania przewodów o
różnych potencjałach).
W zakresie oprogramowania stwierdzono:
•
Występowanie
błędów
w
kodzie
i logice testowanych programów.
•
Tester zewnętrzny stwierdzili, iż oprogramowanie
mobilne jest zbyt absorbująca równocześnie
zaproponował wprowadzenie możliwości wskazywania
lokalizacji urządzenia (na podstawie wskazań sieci).
•
Wprowadzenia możliwości analizy pobieranej energii
w dowolnych przedziałach czasowych.
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•

Wprowadzenie przedziałowości działania urządzeń
(wyłączanie zasilania po przekroczeniu określonego
poboru energii/mocy na określonym gnieździe listwy)
•
Możliwości
tworzenia
własnych
formularzy
harmonogramów pracy.
•
Równocześnie sugerując uproszczenie układu aplikacji
mobilnej, aby była bardziej „jednoznaczna”.
Na
tej
podstawie
opracowano
finalną
wersję
oprogramowania mobilnego. Wygląd okna głównego
aplikacji przedstawiono na rysunku 6.

Rys. 6. Finalny rzut ekranu aplikacji mobilnej

5. WNIOSKI KOŃCOWE
Prowadzony projekt udało się studentom doprowadzić do
działającego w prototypu, który został podany badaniom i
wymaga wprowadzenia znacznych zmian w warstwie
sprzętowej, aby móc zademonstrować w pełni funkcjonalne
urządzenie mogące być sprzedawane na rynku. Wykonane
testy wskazały na konieczność bardziej szczegółowego
podejścia do problemów związanych z projektowaniem.
W szczególności obszarów będących połączeniem wymagań
dotyczących obudowy, prowadzenia wewnętrznych wiązek
kablowych jak i zrozumieniem, i zastosowaniem wymagań
zawartych w normach. W warstwie aplikacji mobilnej
natomiast okazało się, iż podstawowa funkcjonalność
powinna być bardziej prosta i przejrzysta. Niewymagająca
zbyt dużej uwagi. Równocześnie testerzy zwrócili uwagę, iż
pożądana jest możliwość tworzenia i pozyskania
różnorodnych formularzy pracy jak również informacji o
charakterze historycznych o pracy układu. Ciekawym i
pouczającym doświadczeniem było również wykorzystanie
prototypowania obudowy w technice 3D. Wskazujące na jej
mocne
strony
(szybkość
wykonania
i
prostotę
projektowania) jak i na poważne ograniczenia. Związane
głównie z koniecznością poznania zasad projektowania
obudów w odniesieniu do własności stosowanych tworzyw
sztucznych. Powstały prototyp realizował zakładane funkcje
jednakże nie spełnia na pewno wymagań bezpieczeństwa dla
tego typu urządzeń. Dodatkowo należałoby sprawdzić
wymagania związane z Dyrektywą RED. Przekracza to
jednak zdecydowanie dostępny czas na jego realizację. Za

zrealizowany zakres prac nad prototypem urządzenia zespół
projektowy uzyskał wyróżnienie Dziekana Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej w ramach zajęć dydaktycznych Projekt Grupowy
realizowany w roku 2017. Niestety nie jest on dalej
rozwijany, gdyż tworząca go grupa projektowa zakończyła
studia.
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THE INTERNET THINGS ON THE EXAMPLE OF A POWER STRIP PROJECT
The paper presents the basic conditions that should be followed when developing Internet of Things (IoT) devices on the
example of the implemented power strip arrangement that allows control of various electric energy receivers. The article
assumed design assumptions and applied solutions. The results of the prototype tests were also subjected to expiration and
indicates the problems encountered.
Keywords: Internet of things, power strip, wireless.
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ANALIZA WPŁYWU RODZAJU KONSTRUKCJI WSPORCZEJ NA ZAWODNOŚĆ
OCHRONY ODGROMOWEJ W LINIACH NAPOWIETRZNYCH O NAPIĘCIU 110 kV
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Streszczenie: Niezawodność systemów przesyłu i rozdziału energii
elektrycznej zależy od postępów w koordynacji izolacji, która jest
uwarunkowana między innymi przez zwiększenie możliwości
identyfikacji narażeń napięciowych układów izolacyjnych. W pracy
przeanalizowany zostanie jeden z możliwych scenariuszy narażeń
napięciowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych,
a mianowicie zawodność ochrony odgromowej. Rezultatem pracy
jest określenie charakterystycznych wartości szczytowych prądu
wyładowania atmosferycznego IBUmax, powyżej których ochrona
odgromowa jest zachowana. Obliczenia przeprowadzono na
wybranych sylwetkach konstrukcji wsporczych (typu przelotowego
oraz wykonania specjalnego), stosowanych w liniach o napięciu
nominalnym 110 kV. Uwzględniane sylwetki wsporcze (serii B2,
C3, P94, Src, Orc i P88) różnią się pod względem geometrii
zawieszenia przewodów, wysokości oraz rodzaju wykonania.
Słowa kluczowe: zawodność ochrony odgromowej, odległość
decyzji, teoria elektrogeometryczna, odległość aktywna.

1. WPROWADZENIE
Układy izolacyjne urządzeń elektrycznych w trakcie
pracy poddawane są narażeniom napięciowym, do których
można zaliczyć narażanie napięciem roboczym lub
przepięciem. O ile układy izolacyjne są w stanie pracować
przez pewien czas przy napięciu nieco wyższym od napięcia
znamionowego, o tyle w przypadku wystąpienia przepięcia
może dojść do ich uszkodzenia. Stąd z punktu widzenia
m.in. koordynacji izolacji czy doboru odległości
bezpiecznych do najistotniejszych narażeń, które powinny
być rozważane są narażenia napięciowe wywołane
bezpośrednimi
wyładowaniami
atmosferycznymi
do elementów konstrukcyjnych linii napowietrznej [1]. Dla
tego typu narażenia napięciowego rozpatruje się m.in.
zawodności ochrony odgromowej [2].
O zawodności ochrony odgromowej mówimy wtedy,
gdy pomimo zastosowania przewodu odgromowego może
dojść do bezpośredniego wyładowania atmosferycznego do
przewodu fazowego. W tym przypadku określa się
maksymalną wartość prądu szczytowego wyładowania
atmosferycznego IBUmax, powyżej której przyjmuje się, że
ochrona odgromowa jest zachowana.
W literaturze można spotkać się z wieloma modelami,
na podstawie których przeprowadzić można analizy
zawodności
ochrony
odgromowej
zastosowanych
przewodów odgromowych w liniach napowietrznych.
Opisywane modele można podzielić na trzy grupy [2]:
modele oparte na odległości decyzji, modele oparte na
odległości aktywnej oraz modele uwzględniające rozkład

statystyczny odległości decyzji wyładowania do powierzchni
ziemi. W każdym z tych podejść, analiza możliwości
wyładowania
atmosferycznego
do
elementów
konstrukcyjnych linii lub do powierzchni ziemi,
dokonywana jest na podstawie wzajemnej relacji
wyznaczonych odległości. Odległości te określane są na
podstawie spodziewanej wartości szczytowej prądu
wyładowania atmosferycznego dla każdego z możliwych
miejsc wyładowania (do przewodów fazowych, przewodów
odgromowych i powierzchni ziemi).
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy
zawodności ochrony odgromowej linii napowietrznej
o napięciu nominalnym 110 kV. Głównym celem
przeprowadzanych analiz jest określenie charakterystycznej
wartości szczytowej prądu wyładowania atmosferycznego
(IBUmax). Wartość tą określono w oparciu o modele pierwszej
i drugiej grupy. W przeprowadzonych analizach
uwzględniono sylwetki konstrukcji wsporczych (serii B2,
C3, P94, Src, Orc i P88), które różnią się pod względem
geometrii zawieszenia przewodów, wysokości oraz rodzaju
wykonania.
2. IDEA MODELI OCENY SKUTECZNOŚCI
OCHRONY ODGROMOWEJ UWZGLĘDNIANYCH
W ANALIZACH
2.1. Model pierwszy – idea odległości decyzji
Podejścia należące do pierwszego modelu bazują na
teorii elektrogeometrycznej, która pozwala wyznaczyć
odległość decyzji wyładowania atmosferycznego w funkcji
wartości szczytowej prądu pioruna. Odległość ta jest
definiowana pomiędzy czołem lidera wyładowania
piorunowego a elementem, do którego może nastąpić
wyładowanie, przy czym metody tej grupy uwzględniają
także możliwość uderzenia do powierzchni ziemi. Odległość
decyzji wyładowania atmosferycznego, dla każdego
z możliwych miejsc wyładowania w pobliżu linii
napowietrznej, określić można na podstawie następujących
zależności:
rc = Ac ⋅ I Bc

rg = Ag ⋅ I

Bg

(1)
(2)

gdzie: rc, rg – odległość decyzji wyładowania odpowiednio
do przewodu (fazowego lub odgromowego) i do
powierzchni ziemi [m], I – wartość szczytowa prądu
wyładowania atmosferycznego [kA], Ac, Ag, Bc, Bg –

współczynniki liczbowe zależne od zastosowanego
podejścia (tab. 1).
Tablica 1. Wartości współczynników liczbowych Ac, Ag, Bc, Bg
rozważanych podejść należących do modelu pierwszego
Współczynnik liczbowy
Ac
Bc
Ag
Bg
Young [3]
27,00
0,32
(*)
0,32
Brown[4]
6,40
0,75
7,10
0,75
IEEE WG [5]
rg = k1∙rc (**)
8,00
0,65
IEEE Std. [6]
rg = k2∙rc (***)
10,00
0,65
(*) Ag = 27,00 dla HT < 18 m lub Ag = 27∙(444/462-HT) dla
HT ≥ 18 m, gdzie HT – wysokość konstrukcji wsporczej [m]
(**) k1 = 0,64 dla UN ≥ 800 kV, k1 = 0,80 dla UN > 300 kV, dla
pozostałych poziomów napięć k1 = 1,00
(***) k2 = 0,36+0,17∙ln(43-hśr) dla hśr < 40 m lub k2 = 0,55 dla
hśr ≥ 40 m, gdzie hśr – średnia wysokość zawieszenia przewodów
Podejście

Ideę modelu analizy zawodności ochrony odgromowej,
na której bazują podejścia tej grupy, przedstawiono na
rysunku 1a. Wykreślone z przewodów fazowych PF
i odgromowych PO łuki o promieniach rc oraz pozioma
prosta znajdująca się w odległości rg od powierzchni ziemi
tworzą zbiór punktów, będący spodziewanym miejscem
uderzenia wyładowania atmosferycznego. Przy założeniu
pionowego wyładowania liderowego może dojść do
uderzenia w przewód fazowy poprzez obszar oznaczony jako
DL2. Zakłada się, że ochrona odgromowa jest zachowana
dopiero wtedy, gdy okręgi od przewodów fazowych znajdują
się pod krzywą powstałą z przecięcia okręgu przewodu
odgromowego i prostej równoległej do powierzchni ziemi,
co jest równoważne sytuacji, gdy szerokość obszaru DL2
będzie równa zero. Otrzymana wartość szczytowa prądu
wyładowania atmosferycznego, dla którego zachowana jest
ochrona odgromowa jest tożsama z określeniem
poszukiwanego prądu IBUmax.
a)

b)

poziomego uderzenia pioruna. Dodatkowo model ten
uwzględnia wysokość zawieszenia przewodów i wysokość
konstrukcji. Wartości odległości aktywnej wyładowania
atmosferycznego do poszczególnych typów przewodów
zależą od wysokości ich zawieszenia, zaś w przypadku
wartości odległości aktywnej do powierzchni ziemi zakłada
się, że jest równa wysokości zawieszenia przewodu
fazowego, dla którego dokonuje się oceny zawodności
ochrony odgromowej. Odległość aktywna określana jest na
podstawie następującej zależności:
R = A1 ⋅ hC1 ⋅ I B1 + A2 ⋅ hC2

(3)

gdzie: R – odległość aktywna [m], I – wartość szczytowa
prądu wyładowania atmosferycznego [kA], h –
wysokość zawieszenia przewodu [m], A1, C1, B1, A2,
B2 – współczynniki liczbowe zależne od
zastosowanego podejścia (tab. 2).
Tablica 2. Wartości współczynników liczbowych A1, C1, B1, A2,
B2 rozważanych podejść należących do modelu drugiego
Podejście
Eriksson [7]
Rizk [8]

A1
0,67
1,57

Współczynnik liczbowy
C1
B1
A2
0,6
0,74
0,00
0,45
0,69
0,00

B2
0,00
0,00

Ideę modelu analizy zawodności ochrony odgromowej,
na której bazują podejścia tej grupy przedstawiono na
rysunku 1b. Z przewodów fazowych i odgromowych
wykreślono poziome odcinki o długościach RPF1, RPF3 i RPO
w zależności od wysokości zawieszenia przewodu oraz
zaznaczono poziomą prostą w odległości RZ od powierzchni
ziemi (przypadek oceny skuteczności ochrony odgromowej
dla przewodu PFL1 – fazy L1). W tym przypadku widoczna
jest możliwość uderzenia wyładowania atmosferycznego
w przewód PFL1 lub PFL3, a szerokość zawodności ochrony
odgromowej oznaczono na rysunku jako DL1 i DL3. Zakłada
się, że ochrona odgromowa jest zachowana w sytuacji, gdy
szerokość obszaru DL (dla danego przewodu fazowego)
będzie równa zero (następuje zrównanie się odległości
aktywnej przewodu odgromowego z odległością będącą
połączeniem odległości aktywnej danego przewodu
fazowego i poziomej odległości zawieszenia przewodu na
konstrukcji wsporczej). Otrzymana wartość szczytowa prądu
wyładowania atmosferycznego, dla którego zachowana jest
ochrona odgromowa jest tożsama z określeniem
poszukiwanego prądu IBUmax.
3. ANALIZOWANE KONSTRUKCJE WSPORCZE

Rys. 1. Graficzna interpretacja modeli obliczeniowych opartych na:
a) odległości decyzji; b) odległości aktywnej

2.2. Model drugi – idea odległości aktywnej
Podejścia należące do modelu drugiego pozwalają na
ocenę skuteczności ochrony odgromowej linii napowietrznej
w oparciu o obliczenie odległości aktywnej wyładowania
oddolnego. Odległość aktywna jest związana z obszarem
przechwytywania przez lider wyładowania oddolnego lidera
wyładowania odgórnego w wyniku, czego może dojść do
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Analizę
zawodności
ochrony
odgromowej,
z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej modeli
obliczeniowych,
przeprowadzono
dla
spotykanych
konstrukcji wsporczych linii napowietrznych o napięciu
nominalnym 110 kV. Wybrane sylwetki wraz z danymi
dotyczącymi
geometrii
zawieszenia
przewodów
przedstawiono na rysunkach 2 – 5. Analizy dotyczyły
konstrukcji wsporczych typu przelotowego (linie jednoi dwutorowe), typu leśnego (linie jednotorowe) oraz
konstrukcji specjalnych (linie dwutorowe). W każdym
przypadku analizowane były po dwie konstrukcje
w wykonaniu kratowym i rurowym oraz uwzględniono dwie
wysokości
konstrukcji
wsporczych
(z wyłączeniem
konstrukcji specjalnych).
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Rys. 5. Analizowane specjalne konstrukcje wsporcze linii 2torowych: a) typu P94P; b) typu P88

Rys. 2. Analizowane konstrukcje wsporcze linii 1-torowych typu
przelotowego: a) serii B2; b) serii Src

4. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY
ZAWODNOŚCI OCHRONY ODGROMOWEJ
Analizę zawodności ochrony odgromowej dokonano
dla
zdefiniowanych
wcześniej
dwóch
modeli
obliczeniowych. W każdym zastosowanym modelu
(podejściu), szukana wartość szczytowa prądu IBUmax
określona została w oparciu o napisany skrypt w programie
Matlab. Nadrzędnym celem napisanego skryptu było
określenie (w zależności od rozpatrywanego podejścia)
wartości odległości decyzji r lub odległości aktywnej R, przy
których ochrona odgromowa jest skuteczna. Dokonano tego
poprzez implementację warunku skutecznej ochrony
odgromowej dla danego podejścia opartego na jej graficznej
interpretacji (szerokość obszaru oznaczona na rysunku 1
jako DL równa zeru). Następnie, dysponując wartościami
r lub R oraz opierając się na zależnościach (1) – (3)
określono szukaną wartość IBUmax. Otrzymane wartości IBUmax
zestawiono w tablicy 3.
5. PODUSMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Rys. 3. Analizowane konstrukcje wsporcze linii 2-torowych typu
przelotowego: a) serii C3; b) serii Orc

Rys. 4. Analizowane konstrukcje wsporcze linii 1-torowych typu
leśnego: a) serii B2; b) serii Src

W niniejszym artykule na przykładzie wybranych
sylwetek konstrukcji wsporczych linii napowietrznej 110 kV
dokonano oceny zawodności ochrony odgromowej. W
analizach uwzględniono podejścia należące do dwóch
modeli oceny skuteczności ochrony odgromowej (jeden
oparty na odległości decyzji, zaś drugi na odległości
aktywnej). Wyniki otrzymanych wartości prądów IBUmax
zależą w głównej mierze od wysokości konstrukcji
wsporczej, geometrii rozmieszczenia przewodów oraz
przyjętego podejścia.
Dla sylwetek wyższych trudniej o zachowanie ochrony
odgromowej tzn. prądy IBUmax osiągają większe wartości niż
dla sylwetek niższych. Dodatkowo, niezależnie od podejścia,
przewodem najbardziej narażonym na wyładowanie
atmosferyczne (o największych wartościach IBUmax) jest
przewód fazy najbliżej położony względem przewodu
odgromowego.
Kolejnym czynnikiem, który był analizowany to
sposób wykonania konstrukcji. Dla rozważanych par
sylwetek konstrukcji wsporczych (w wykonaniu kratowym i
rurowym) w większości przypadków otrzymano zbliżone
wartości IBUmax (niezależnie od przyjętego postępowania).
Wyjątek
stanowią
konstrukcje
specjalne,
gdzie
zaobserwować można większe różnice w geometrii
zawieszenia przewodów niż dla pozostałych par
rozpatrywanych konstrukcji wsporczych.
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Tablica 3. Wartości szczytowe prądu wyładowania atmosferycznego IBUmax, kA
Sylwetka

Wysokość

Model pierwszy
Young

Brown

IEEE WG

IEEE Std.

Eriksson

Rizk

20,60

2,47

11,61

17,36

8,78

7,74

7,43

B2 P(+10)

30,60

10,54

20,93

34,18

22,71

9,82

10,57

Src P(0)

22,60

2,95

12,2

18,09

10,02

7,32

7,19

Src P(+10)

32,00

11,04

20,85

33,51

24,99

9,08

9,88

B2 PL(0)

24,80

3,64

13,18

19,6

10,84

7,25

7,25

B2 PL(+10)

34,80

12,34

21,61

34,76

25,4

8,86

9,75

SLrc P(0)

24,80

2,79

11,51

16,41

9,69

5,84

5,78

SLrc P(+10)

34,80

9,21

18,71

29,01

22,36

7,09

7,72

C3 P(0)

25,80

2,03

9,77

13,38

8,25

4,46

4,32

C3 P(+10)

37,80

8,04

17,3

25,81

22,69

5,62

6,07

Orc P(0)

B2 P(0)

25,80

4,57

14,48

21,92

13,63

7,63

7,77

Orc P(+10)

35,80

14,61

23,23

37,71

35,6

9,22

10,28

Spec P94

106,00

67,39

40,7

65,94

96,17

0,68

0,79

Spec P88

99,50

158,28

55,68

98,01

213,86

7,09

9,63

Ostatnim czynnikiem, wpływającym na wartości IBUmax
jest przyjęty model. W tym przypadku uwidacznia się
różnica w tworzeniu danego modelu oceny ochronny
odgromowej. W podejściach modelu pierwszego otrzymane
wyniki w głównej mierze zależą od współczynników
liczbowych (Ax i Bx) – im większy parametr Ax, a mniejszy
Bx tym niższe wartości IBUmax. Dla podejść modelu drugiego
otrzymane wyniki są zbliżone do siebie, ale zdecydowanie
mniejsze niż dla podejść modelu pierwszego.
Dokonana analiza pokazała możliwości i problemy
w ocenie zawodności ochrony odgromowej, ważnej z punktu
widzenia m.in. koordynacji izolacji.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE TOWER TYPE ON SHIELDING FAILURE
IN 110 kV OVERHEAD POWER LINE
The reliability of electrical power transmission and distribution systems depends on progress in the coordination
of insulation, which depends, among other things, on increasing the ability to identify risks of overvoltage in insulation
systems. The purpose of the paper is to present the problems related to one of the possible scenarios of overvoltages caused
by atmospheric discharge, which is shielding failure. In this scenario, despite the ground wires used, it is possible to direct hit
into the phase conductor by atmospheric discharge.
The result of the work is the determination of characteristic peak values of the lightning current IBUmax, above which
lightning protection is maintained. Calculations were carried out on selected profiles of tower (lattice and tubular), used in
overhead power lines with rated voltage of 110 kV and taking into account two types of approaches (base on distance
of decision or on active distance). The tower profiles (B2, C3, P94, Src, Orc and P88 series) differ in terms of conductors
suspension geometry, height and type of construction.
Keywords: shielding failure, electrogeometric theory, distance of decision, active distance.
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Streszczenie: W pracy przedstawiono prototyp urządzenia do
wyznaczania parametrów schematu zastępczego superkondensatora
na podstawie jego charakterystyki ładowania i rozładowania.
Urządzenie składa się ze sterowanego źródła prądowego do
ładowania i rozładowywania superkondensatora, przetwornika
analogowo-cyfrowego do pomiaru prądu i napięcia w trakcie
eksperymentu oraz mikroprocesora do sterowania pomiarem
i komunikacji z komputerem na którym uruchomiony jest program
sterujący. W celu sprawdzenia poprawności działania wykonanego
prototypu urządzenia przeprowadzono szereg pomiarów dla
wybranych
dostępnych
w
handlu
superkondensatorów.
Przeprowadzone badania potwierdziły poprawność pracy
zaprojektowanego układu. Oszacowane wartości rezystancji
szeregowej i pojemności superkondensatorów mieszczą się
w zakresach podanych przez producentów w notach katalogowych.
Słowa kluczowe:
superkondensatora.

superkondensator,

schemat

zastępczy

1. WPROWADZENIE
Superkondensator jest to kondensator, który jest
w stanie przechować dużą ilość energii, typowo 10 do 100
razy więcej na jednostkę masy lub objętości niż kondensator
elektrolityczny. Na wykresie Ragone’a pokazującym gęstość
mocy w funkcji gęstości energii dla różnych urządzeń,
superkondensatory
są
umieszczone
pomiędzy
kondensatorami i bateriami chemicznymi [1].
Znacząca popularność superkondensatorów oraz coraz
większa ich oferta na rynku wraz z rozwojem układów je
wykorzystujących
pociąga
za
sobą
konieczność
symulowania
ich
zachowania
w
najróżniejszych
zastosowaniach. Wymaga to opracowania modeli
opisujących zachowanie superkondensatorów w różnych
warunkach pracy i w różnych aplikacjach oraz opracowania
metod i układów pomiarowych pozwalających wyznaczyć
wartości parametrów modelu zastępczego.
1.1. Superkondensatory warstwy podwójnej
Obecnie w handlu najczęściej dostępne są
superkondensatory elektrycznej warstwy podwójnej, EDLC,
z elektrolitem organicznym lub z elektrolitem wodnym.
Superkondensator EDLC zbudowany jest z dwóch
elektrod z przepuszczalnym dla jonów separatorem między
nimi [2]. Obszar między elektrodami wypełniony jest
roztworem elektrolitu. Duże powierzchnie materiału
z którego są wykonane elektrody są niezbędne do uzyskania
wysokiej pojemności. Ponadto materiał ten musi być
blokujący i elektronowo przewodzący. Najpopularniejszymi

materiałami spełniającymi przedstawione wymogi są
materiały węglowe.
Obecnie wykorzystywane są dwa rodzaje elektrolitów –
organiczne
oraz
wodne
[1].
Superkondensatory
z elektrolitem organicznym mogą zwykle osiągać napięcia
znamionowe w zakresie 2 – 2,7 V. Elektrolity wodne mają
niższe napięcie przebicia – typowo 1,5 V. Mają one jednak
większą przewodność elektryczną od elektrolitów
organicznych.
Zasada działania superkondensatora EDLC oparta jest
o zjawisko elektrycznej warstwy podwójnej, która powstaje
na granicy faz elektroda-elektrolit, kiedy napięcie jest
podawane na zaciski superkondensatora. Ładunek
elektrostatyczny jest przechowywany przy użyciu
odwracalnej adsorpcji jonów elektrolitu na materiale
aktywnym elektrod. W wyniku ich polaryzacji następuje
separacja ładunków elektrolitu co doprowadza do powstania
elektrycznej warstwy podwójnej. Warstwa ta nazywana jest
warstwą Helmholtza, od nazwiska niemieckiego fizyka
Hermanna von Helmholtz’a, który pierwszy opisał pojęcie
elektrycznej warstwy podwójnej w 1853 r. Zamodelował on
granicę faz elektroda-elektrolit dwoma powierzchniowymi
rozkładami ładunków na elektrodzie stałej i w roztworze
elektrolitu. Model ten został uzupełniony na początku XX
wieku o model warstwy dyfuzyjnej uwzględniającej rozkład
przestrzenny ładunków w elektrolicie.
2. MODEL ZASTĘPCZY SUPERKONDENSATORA
Typowy
przebieg
napięcia
na
zaciskach
superkondensatora podczas ładowania i rozładowania stałym
prądem pokazany jest na rys. 1. Po naładowaniu
superkondensatora do napięcia 1,5 V i rozwarciu jego
zacisków napięcie na nich spada. Jest to zjawisko znane
i będące obiektem wielu badań [3]. Jednymi ze zjawisk
odpowiedzialnych za samorozładowanie superkondensatora
są prąd upływności, spowodowany przepływem ładunków
pomiędzy elektrodami w wyniku niedoskonałej izolacji
elektrycznej oraz dyfuzja ładunków (jonów) w objętości
elektrolitu powodująca wzrost pojemności elektrycznej, co
przy stałej ilości ładunku widoczne jest jako spadek
napięcia, zgodnie ze wzorem (1).
=

(1)

gdzie: C – pojemność superkondensatora, Q – ładunek
zgromadzony w superkondensatorze, U – napięcie na
zaciskach superkondensatora.

3. UKŁAD POMIAROWY
W celu wyznaczenia wartości elementów schematu
zastępczego superkondensatora pokazanego na rys. 2,
opracowano sterowany komputerowo układ pomiarowy.
Umożliwia on ładowanie i rozładowanie badanego
superkondensatora stałym prądem z pomiarem napięcia, oraz
pomiar napięcia na rozwartych zaciskach (bez przepływu
prądu). zakres mierzonych napięć wynosi 0 – 3 V a zakres
prądów ładowania/rozładowania 0 – 4 A, co wystarcza do
pomiarów pojedynczych superkondensatorów z elektrolitem
wodnym (maksymalne napięcie pracy 1,5 V) i elektrolitem
organicznym (maksymalne napięcie pracy poniżej 3 V).
Schemat blokowy układu pomiarowego pokazany jest
na rys. 3.

Rys. 1. Przebieg napięcia na zaciskach superkondensatora podczas
ładowania i rozładowania stałym prądem. Źródło: opracowanie
własne

Po rozładowaniu superkondensatora i rozwarciu jego
zacisków obserwuje się na nich wzrost napięcia. On również
jest spowodowany dyfuzją ładunków w strukturze
superkondensatora.
Opisane zachowanie superkondensatora jest dobrze
modelowane przez elektryczny schemat zastępczy pokazany
na rys. 2 [4]. Jest to dwugałęziowy schemat zastępczy
z zależną od czasu rezystancją dyfuzji.
Rezystancja RESR reprezentuje rezystancję szeregową
superkondensatora, pojemność CH – pojemność warstwy
Helmholtza, Cdiff – pojemność warstwy dyfuzyjnej, Rdiff(t) –
rezystancję dyfuzji, rozumianą jako rezystancję między
pojemnością Helmholtza i pojemnością dyfuzji. Jest ona
zależna czasowo i rośnie z pierwiastkiem czasu pokrywając
malejące prawdopodobieństwo przeniesienia jonów przez
dyfuzję [4]. Rezystancja RL reprezentuje rezystancję upływu.
Jako parametry katalogowe producenci podają wartość
pojemności całkowitej (suma pojemności CH i Cdiff) oraz
wartość rezystancji szeregowej RESR.

Rys. 3. Schemat blokowy urządzenia do wyznaczania parametrów
schematu zastępczego superkondensatora

Urządzenie jest sterowane przez mikrokontroler
Atmega16.
Mikrokontroler
steruje
prądem
ładowania/rozładowania superkondensatora, odczytuje dane
z przetwornika analogowo-cyfrowego oraz komunikuje się
przez interfejs RS-232 z aplikacją komputerową.
Elementem wykonawczym jest sterowane źródło
prądowe, którego schemat ideowy pokazany jest na rys. 4.

Rdiff(t)

RESR

CH

RL

Cdiff

Rys. 2. Schemat zastępczy superkondensatora

Po przyłożeniu napięcia ładowania pojemność CH
ładuje się ze stałą czasową RESR‧CH, natomiast pojemność
Cdiff ze stałą czasową (RESR + Rdiff)‧Cdiff . Ponieważ wartość
RESR jest dużo mniejsza niż wartość rezystancji Rdiff, [4]
podczas ładowania najpierw naładuje się pojemność CH. Po
osiągnięciu napięcia pracy, źródło napięcia jest odłączane.
Po odłączeniu źródła napięcia, ładunek zgromadzony
w pojemności CH będzie przepływał przez rezystor Rdiff do
nie całkowicie naładowanej pojemności Cdiff, aż do
osiągnięcia stanu równowagi. Na rozwartych zaciskach
superkondensatora jest to widoczne jako spadek napięcia.
Podobnie przy rozładowaniu, najpierw rozładuje się
pojemność CH i napięcie na niej osiągnie wartość bliską 0 V.
Po rozwarciu zacisków, ładunek pozostały w pojemności
Cdiff będzie przepływał do pojemności CH, co będzie
widoczne na zaciskach superkondensatora jako wzrost
napięcia.
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Rys. 4. Schemat ideowy sterowanego źródła prądowego

Źródło zbudowane jest z dwóch komplementarnych
gałęzi pozwalających na generowanie prądu ładującego bądź
rozładowującego superkondensator. Praca źródła prądowego
sterowana jest dwoma napięciami podawanymi na wejścia
nieodwracające wzmacniaczy operacyjnych. Na wejścia
odwracające podawany jest sygnał proporcjonalny do
płynącego przez źródło prądu. Wzmacniacze operacyjne
wysterowują bazy tranzystorów tak by na rezystorach
R1 i R2 wystąpiły odpowiednie spadki napięcia. Sterowanie
odbywa się w taki sposób, że zawsze co najmniej jeden
z tranzystorów jest w stanie zatkania i wymuszony prąd
ładuje lub rozładowuje dołączony superkondensator.
Wartość rezystorów R1 i R2 ustalono na 1 Ω, dzięki czemu
prąd generowany przez źródło prądowe jest równy
w amperach co do wartości napięciu podanemu na wejście
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nieodwracające
wyrażonemu
w
woltach.
Zakres
podawanych napięć na wejście nieodwracające wynosi od
-8 V do -12 V i od 8 V do 12 V odpowiednio dla gałęzi
prądu
ujemnego
(rozładowującego)
i
dodatniego
(ładującego). Pozwala to na uzyskanie prądów z zakresu
odpowiednio od -4 A do 0 i od 0 do 4 A. Ponieważ
rzeczywisty sygnał sterujący, będący uśrednionym sygnałem
PWM z mikroprocesora, nie uzyskuje wartości 0 V, przez
źródło prądowe zawsze płynie nawet niewielki prąd. Aby
zapobiec
ciągłemu
doładowywaniu/rozładowywaniu
superkondensatora, w układzie zamontowano przekaźnik
odłączający go po naładowaniu/rozładowaniu.
Napięcia sterujące źródłem prądowym generowane są
z impulsów o modulowanej szerokości, PWM (ang. PulseWidth Modulation). Mikrokontroler Atmega16 posiada dwa
odrębne wyjścia PWM, użyte do wysterowania obu gałęzi
źródła prądowego. Sygnał PWM jest podawany na filtr
dolnoprzepustowy z wtórnikiem napięciowym w celu
uśrednienia i wygenerowania napięcia stałego. Uzyskane
napięcie stałe może maksymalnie osiągać wartość bliską
5 V, co nie jest wystarczające do poprawnego sterowania
źródłem prądowym. Aby uzyskać regulację napięcia w
zakresie od 8 V do 12 V oraz od -12 V do -8 V
wygenerowane napięcie odejmowane jest od odpowiednio
dodatniego i ujemnego napięcia zasilania układu, przy czym
dla napięć ujemnych, wygenerowane napięcie jest
odwracane przed operacją odejmowania.
W trakcie pomiaru w układzie mierzone jest napięcie
na zaciskach superkondensatora oraz jego prąd
ładowania/rozładowania. Użyty jest do tego 14-bitowy
przetwornik analogowo-cyfrowego MAX1035. Posiada on
4 kanały o programowalnych zakresach, z czego
wykorzystane zostały dwa z zakresem pomiarowym od
ujemnej wartości napięcia referencji do dodatniej wartości
napięcia referencji. Jako źródło napięcia referencyjnego
wykorzystano układ MAX6341, które generuje napięcie
referencyjne o wartości 4,096 V.
Wejścia wykorzystanych kanałów przetwornika
podłączone są przez wtórniki napięciowe do dodatniego
zacisku superkondensatora i do wyjścia źródła prądowego.
Pierwsze z napięć odpowiada napięciu superkondensatora,
drugie służy do wyznaczenia prądu ładowania/rozładowania,
wyliczanego jako spadek napięcia na rezystorze
pomiarowym RI na rys. 3, do jego wartości, która wynosi
0,1 Ω.
Przetwornik analogowo-cyfrowy połączony jest
z mikroprocesorem przez interfejs SPI. Pomiar napięcia i
prądu wykonywany jest co 40 ms. Dane pomiarowe
przesyłane są w postaci dwóch bajtów (14 bitów zmierzonej
wartości i 2 bity uzupełnienia do pełnego bajtu).
Układ pomiarowy zasilany jest z dwóch akumulatorów
12 V połączonych szeregowo, co pozwoliło na uzyskanie
symetrycznego napięcia +/- 12 V. Zasila ono bezpośrednio
źródło prądowe, wzmacniacze operacyjne oraz źródło
napięcia referencji. W celu uzyskania stabilnego napięcia o
wartości 5 V do zasilania części cyfrowej układu,
wykorzystano stabilizator 7805.
Układ pomiarowy komunikuje się z programem
komputerowym, którego okno pokazane jest na rys. 5.
Na rys. 5 zaznaczono 3 obszary: obszar I służy do
sterowania
pomiarem,
ustalania
wartości
prądu
ładowania/rozładowania, napięcia pracy i wyboru, czy
superkondensator ma być ładowany, czy rozładowywany;
obszar II służy do prezentacji aktualnych wartości napięcia
i prądu superkondensatora oraz ich przebiegu w czasie, dane

te są aktualizowane w czasie rzeczywistym; w obszarze III
wyświetlane są wyznaczone wartości elementów schematu
zastępczego.

Rys. 5. Okno aplikacji komputerowej

4. WYZNACZANIE WARTOŚCI ELEMENTÓW
SCHEMATU ZASTĘPCZEGO
Wartości
elementów
schematu
zastępczego
superkondensatora
wyznaczane
są
w
programie
komputerowym na podstawie wyników pomiaru prądu
i napięcia przesłanych przez układ pomiarowy. Przebieg
napięcia (linia ciągła) i prądu (linia kropkowana) w cyklu
pomiarowym pokazane są na rys. 6.
U, I
VC1
V0
V1
IC

0

t1
t2 t
Rys. 6. Przebieg prądu i napięcia w trakcie wyznaczania
parametrów schematu zastępczego. Źródło: opracowanie własne.

Na rys. 6 zaznaczono charakterystyczne wartości
prądów i napięć zmierzone w czasie pomiaru i niezbędne do
wyznaczenia wartości parametrów schematu zastępczego.
Przy założeniu, że po naładowaniu superkondensatora
prądem IC w czasie t1, cały zgromadzony w nim ładunek
znajduje się w pojemności CH, jej wartość można wyznaczyć
z zależności (1), która przyjmuje postać:
=

∙

0

1

(2)

Po rozwarciu wyprowadzeń superkondensatora w
chwili t1, napięcie na nich zaczyna spadać w wyniku
przepływu ładunku z CH do Cdiff. Po pewnym czasie napięcie
ustala się na pewnym poziomie, oznaczonym jako V1. Na
jego podstawie można wyznaczyć całkowitą pojemność
superkondensatora, CT:
=

∙

1

1

(3)

Ponieważ całkowita pojemność superkondensatora jest
sumą pojemności CH i Cdiff, pojemność Cdiff można
wyznaczyć jako:
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=

−

(4)

W trakcie ładowania, prąd ładowania IC przepływa
przez rezystancję RESR i wywołuje na niej spadek napięcia.
po zaniku prądu, zanika również to napięcie, co jest
widoczne na przebiegu z rys. 5 jako różnica napięć
(VC1 – V0). Wartość RESR jest zatem równa stosunkowi tej
różnicy napięć do prądu, który ją wywołał:
=

(

1

−

0)

(5)

Wartość rezystancji Rdiff wyznaczana jest przez
przybliżenie fragmentu przebiegu napięcia pomiędzy
punktami t1 i t2 równaniem (6):
=

1

+(

0

−

1)

−

katalogowych, co wskazuje na prawidłowe działanie układu
pomiarowego i programu sterującego.
Tablica 1. Zestawienie danych pomiarowych i producenta
Szeregowa rezystancja zastępcza, RESR [mΩ]
Superkondensator Pomiar
Pomiar
Pomiar
Dane
0,48 A
0,73 A
0,98 A
producenta
Samxon
40,9
51,3
52,9
< 140
DRL 10 F
Nesscap 10 F
40,0
47,0
52,0
< 30
Cap-XX 2,4 F
10,2
28,8
44,3
16 – 24
Pojemność [F]
Samxon
11,15
10,56
10,66
8 – 12
DRL 10 F
Nesscap 10 F
10,18
9,75
10,06
9 – 12
Cap-XX 2,4 F
3,25
3,15
3,04
1,92 – 2,88

(6)
6. PODSUMOWANIE

w którym τ jest stałą czasową układu Rdiff Cdiff.
5. POMIARY TESTOWE
W
celu
sprawdzenia
poprawności
działania
wykonanego prototypu i programu sterującego zmierzono
charakterystyki ładowania i dyfuzji wybranych, dostępnych
w handlu superkondensatorów. Na podstawie otrzymanych
charakterystyk wyznaczono parametry modelu zastępczego
i porównano z parametrami dostępnymi w notach
katalogowych elementów.
Badaniom poddano 3 superkondensatory: 1. Samxon
DRL106S0TI25RR o pojemności 10 F i napięciu
znamionowym 2,7 V, 2. Nesscap ESHSR-0010C0-002R7
o pojemności 10 F i napięciu znamionowym 2,7 V oraz 3.
Cap-XX HS130 o pojemności 2,4 F i napięciu
znamionowym 2,75 V. Pomiary wykonano dla 3 wartości
prądu ładowania: 0,48 A 0,73 A oraz 0,98 A.
Wyznaczone wartości RESR i pojemności całkowitej
(suma pojemności CH i Cdiff) zestawione z wartościami
katalogowymi dla poszczególnych superkondensatorów
zestawiono w tablicy 1. Parametry modeli były obliczane na
podstawie charakterystyk z przyjętym czasem oczekiwania
po naładowaniu wynoszącym (t2 – t1) = 840 s.
Oszacowane
wartości
RESR
i
pojemności
superkondensatorów w większości przypadków mieszczą się
w zakresach podanych przez producentów w notach

Wykonane pomiary pokazują, że system pomiarowy
(układ pomiarowy i program sterujący) spełnia założenia
projektowe i pozwala na oszacowanie parametrów schematu
zastępczego superkondensatora. Wyznaczane parametry
mieszczą się w zakresie wartości podawanych przez
producentów elementów.
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SET-UP FOR ESTIMATION OF PARAMETERS OF SUPERCAPACITOR
EQUIVALENT CIRCUIT
The paper presents the measurement set-up for estimation of supercapacitor’s equivalent circuit parameters based on its
charging and discharging characteristics. The designed set-up consists of a controlled current source for charging and
discharging the supercapacitor under test, an analog-to-digital converter for measuring current and voltage during the
experiment and a microprocessor for controlling the measurement and for communication with the computer on which the
control program is running. The program allows to set measurement parameters and presents the results of calculations of
equivalent circuit parameters.
The supercapacitor equivalent circuit consists of two parallel RC branches. The first one represents the series resistance
and the capacity of the Helmholtz layer, while the second one relates to the diffusion of charges.
In order to check the correctness of the operation of the measurement set-up, a series of measurements was carried out
on commercially available supercapacitors. Their characteristics were measured for different values of charging current.
Based on the obtained characteristics, the electrical parameters were determined and compared with manufacturers data.
The estimated values of series resistance and capacitance are within the ranges given by datasheet.
Keywords: supercapacitor, supercapacitor equivalent circuit.
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Streszczenie: W systemach elektroenergetycznych dla celów
przesyłowych i dystrybucyjnych szerokie zastosowanie znalazły
stacje izolowane gazem SF6 (ang. Gas Insulated Substations – GIS).
Podlegają one narażeniom podczas występowania przepięć bardzo
szybkozmiennych (ang. Very Fast Transient Overvoltages –
VFTO). Generowana w wyniku łączenia styków odłącznika fala
przepięciowa naraża układy izolacyjne oraz aparaturę w rozdzielni
gazowej GIS. W artykule zostaną przedstawione zasady
modelowania zjawisk przejściowych oraz wyniki symulacji
komputerowych
dla
operacji
zamykania
odłącznika
zainstalowanego w stacji GIS. Obliczenia zostaną przeprowadzone
z wykorzystaniem programu Electromagnetics Transients Program
– Alternative Transients Program (EMTP–ATP). Wyniki symulacji
pozwolą na określenie maksymalnych wartości szczytowych
przepięć, ich stromości oraz częstotliwości.
Słowa kluczowe: przepięcia bardzo szybkozmienne, stacja
izolowana gazem SF6, odłącznik, EMTP–ATP modelowanie,
symulacje komputerowe.

1. WPROWADZENIE
Przepięcia udarowe o bardzo stromym czole (VFTO)
generowane są w trakcie wykonywania operacji
łączeniowych, bądź w wyniku przeskoków w urządzeniach
szczelnie osłoniętych z izolacją gazową w postaci
sześciofluorku siarki (SF6).
W artykule przedstawiono wyniki symulacji przepięć
łączeniowych, otrzymane dla rozdzielni gazowej GIS
pracującej na napięcie 420 kV wraz z wchodzącymi w jej
skład urządzeniami elektroenergetycznymi. W celu
uzyskania przebiegów przepięć w określonych punktach
pomiarowych,
został
przygotowany
model
odzwierciedlający rzeczywistą stację gazową wysokiego
napięcia [1]. Do obliczeń zastosowano program
komputerowy Electromagnetic Transients Program –
Alternative Transients Program.
2. MODELOWANIE PRZEPIĘĆ W ROZDZIELNIACH
IZOLOWANYCH GAZEM SF6
2.1. Mechanizm generacji przepięć podczas czynności
łączeniowych prowadzonych w rozdzielni GIS
Podczas czynności łączeniowych wykonywanych za
pomocą odłącznika, pomiędzy jego stykami dochodzi do
wielokrotnego zapalania się łuku elektrycznego, co jest

wynikiem stosunkowo wolnego łączenia się styków
odłącznika. Prace manewrowe wykonywane na stacji,
polegające na odłączaniu i załączaniu pojemności obciążenia
(rys. 1), prowadzą do utrzymywania się napięcia określanego
mianem Trapped Charge Voltage (TCV) [2].

Rys. 1. Zmiana napięcia obciążenia UL i napięcia źródła US
podczas czynności łączeniowych odłącznika – załączanie
pojemności obciążenia [3]

W analizach VFTO dla oceny koordynacji izolacji
wyznaczany jest najgorszy przypadek z całego procesu
łączeniowego. Ma on miejsce dla napięcia TCV równego
-1 p.u. oraz +1 p.u. wartości napięcia zasilającego (ang.
Source Voltage). Wówczas napięcie pomiędzy stykami
odłącznika Δu osiąga wartość 2 p.u. [4].
Do przeprowadzenia analizy VFTO konieczne jest
wyznaczenie nieliniowej rezystancji łuku elektrycznego
podczas zamykania styków odłącznika zgodnie ze wzorem
(1) [2]:
∙

(1)

gdzie: Ra – rezystancja łuku po przepięciu, Ra = 0,5 Ω,
Ro – rezystancja przerwy powietrznej, Ro = 1012 Ω,
τ – stała czasowa, τ = 0,6·10-9 s.
Zależność (1) opisuje malejącą funkcję wykładniczą
rezystancji R(t) od wartości 1 TΩ do wartości bliskich zeru.
2.2. Opis urządzeń zainstalowanych w stacji gazowej SF6
W niniejszym artykule została przeprowadzona analiza
przepięć bardzo szybkozmiennych VFTO dla rozdzielnicy
GIS o napięciu znamionowym UN = 420 kV, której
podzespoły są izolowane gazem – sześciofluorkiem siarki
(SF6). Wygląd tej rozdzielnicy przedstawiono na rysunku 2.

Z = 30 Ω, v = 165 m/μs
l = 5 m wg rysunku 3 i 4
Z = 300 Ω
C = 2 nF

Linia kablowa WN
Długa linia napowietrzna
Transformator

3.2. Schemat modelowy stacji GIS 420 kV
Do analizy przepięć bardzo szybkozmiennych został
wykorzystany typowy układ stacji w izolacji gazowej SF6 na
napięcie 420 kV [1]. Rozdzielnia ta zbudowana jest
z następujących segmentów: podwójnego układu szyn
zbiorczych; dwóch pól liniowych (napowietrznego
i kablowego); pola transformatorowego; pola łącznikowego
(sprzęgłowego) szyn zbiorczych (rys. 4).
Rys. 2. Przekrój poprzeczny rozdzielnicy GIS o napięciu
znamionowym UN = 420 kV [1]

Dzięki informacjom o miejscu zainstalowania oraz
typie aparatu elektrycznego, możliwe jest wykreślenie
schematu elektrycznego opisującego połączenia między
urządzeniami, który przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Pole liniowe kablowe rozdzielnicy GIS 420 kV wraz
z ekwiwalentnym schematem elektrycznym [1, 5]

3. MODELE CYFROWE URZĄDZEŃ
ELEKTROENERGETYCZNYCH
3.1. Zasady modelowania poszczególnych elementów
analizowanej stacji GIS 420 kV
Przepięcia VFTO charakteryzują się czasem narastania
czoła w granicach od 4 ns do 10 ns. Z tego powodu, części
składowe w modelu symulacyjnym, zostały przyjęte jako
liniowe elementy skupione oraz elementy rozproszone.
Definiowane są one przez atrybuty: impedancję falową Z,
prędkość rozchodzenia się fali v oraz długość szyny
zbiorczej/aparatu elektroenergetycznego l, a ich wartości
przyjęto zgodnie z [3,6]. Wymienione parametry urządzeń
zostały zestawione w tablicy 1.
Tablica 1. Dane aparatów elektroenergetycznych w rozdzielni
GIS do analizy VFTO [3,6]
Element
Przewód szynowy

Parametry
Z = 113 Ω, v = 290 m/μs
l = 1,1 – 15 m wg rysunku 3 i 4

Odłącznik/ wyłącznik
otwarty, uziemnik
Odłącznik podczas
zamykania
Wyłącznik zamknięty
Przekładnik prądowy
Przekładnik napięciowy
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C = 4 pF
R t

R
R ∙e
0,5 Ω, R
10 Ω
τ 0,6 ∙ 10 s
Z = 60 Ω, v = 290 m/μs
l = 4 m wg rysunku 3
Z = 42 Ω, v = 290 m/μs
l = 0,8 m wg rysunku 3
C = 300 pF

R

Rys. 4. Układ analizowanej stacji GIS 420 kV [1] wraz
z zaznaczonymi punktami pomiaru napięcia:
1 – odłącznik (strona obciążenia), 2 – odłącznik (strona zasilania),
3 – przepust SF6 - powietrze, 4 – szyna północna w polu
napowietrznym, 5 – szyna północna w polu transformatorowym,
6 – przyłącze transformatorowe

4. SYMULACJE PRZEPIĘĆ ŁĄCZENIOWYCH
W ROZDZIELNIACH GIS 420 KV
Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w [7] zostały
wykonane obliczenia dla najgorszego przypadku, w którym
to system elektroenergetyczny (SEE) pracuje na
maksymalnej dozwolonej wartości napięcia (420 kV),
a podczas wykonywania czynności łączeniowej po stronie
zasilania napięcie osiąga wartość maksymalną (+1 p.u.).
Jako drugi przypadek do obliczeń przepięciowych, zostały
wykonane symulacje przy wartości TCV na poziomie
-0,5 p.u [8]. Wymienione wartości szczytowe napięcia
znamionowego w jednostkach względnych (p.u.) obliczono
zgodnie z zależnością (2):
1 !. #.

420 ∙

√
√'

342,9 *+

(2)

Symulacje przeprowadzono zatem dla dwóch wartości
napięcia po stronie obciążenia odłącznika [7]:
– przypadek 1: UTC = -1 p.u. = -342,9 kV
– przypadek 2: UTC = -0,5 p.u. = -171,45 kV.
W polu liniowym kablowym odłącznik zamykany jest po
czasie t = 25 μs. Dla całej symulacji przyjęto czas
Tmax = 50 μs, o kroku czasowym równym Δt = 0,1 ns.
Analizie zostały poddane przepięcia łączeniowe generowane
w wybranych punktach pomiaru napięcia, zaznaczonych na
rysunku 4.
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4.1. Przebiegi przepięć
Symulacje dla dwóch wartości napięcia UTC, pozwoliły
na wykreślenie przebiegów przepięć łączeniowych
w wybranych punktach pomiarowych w stacji GIS. Zostały
one zilustrowane na rysunkach nr 5, 7 i 9 dla przypadku
nr 1 oraz na rysunkach nr 6, 8 i 10 dla przypadku nr 2.

względne. Dodatkowo obliczono różnicę procentową
pomiędzy dwoma przypadkami na podstawie równania (3)
[7]:
∆%

./0 ./1
./0

∙ 100%

(3)

gdzie: Up1, Up2 – wartość napięcia dla przypadku nr 1 i 2.

Rys. 5. Odłącznik (strona obciążenia) – pkt. 1, UTC = -1 p.u.

Otrzymane wartości zostały przedstawione w tablicy 2,
a następnie porównane z poziomem wytrzymałości
napięciowej podczas czynności łączeniowych określonej
jako SIWL (ang. Switching Impulse Withstand Level). Dla
SEE o napięciu znamionowym 420 kV określono według
normy IEC [9] poziom SIWL na 1050 kV.
Tablica 2. Zbiorcze wyniki przeprowadzonej symulacji dla
analizy VFTO rozdzielni GIS 420 kV [7]
Punkt pomiaru napięcia
według rysunku 4

Rys. 6. Odłącznik (strona obciążenia) – pkt. 1, UTC = -0,5 p.u.

Rys. 7. Odłącznik (strona zasilania) – pkt. 2, UTC = -1 p.u.

Rys. 8. Odłącznik (strona zasilania) – pkt. 2, UTC = -0,5 p.u.

Rys. 9. Przyłącze transformatorowe – pkt. 6, UTC = -1 p.u.

Odłącznik (strona
obciążenia) – pkt. 1

Napięcie
UTC
p.u.
-1
-0,5
Δ%

Odłącznik (strona
zasilania) – pkt. 2

-1
-0,5
Δ%

Przepust SF6-powietrze
– pkt. 3

-1
-0,5
Δ%

Szyna północna
w polu napowietrznym
– pkt. 4

-1
-0,5
Δ%

Szyna północna w polu
transformatorowym
– pkt. 5

-1
-0,5
Δ%

Przyłącze
transformatorowe
– pkt. 6

-1
-0,5
Δ%

Maks. wartość
przepięcia
kV
p.u.
685
2,00
600
1,75
12,5 %
684
2,00
599
1,75
12,5 %
468
1,36
437
1,27
6,7 %
498
1,45
459
1,34
7,8 %
630
1,84
559
1,63
11,4 %
433
1,26
410
1,20
5,2 %

87 %
SIWL
kV

913

W procesie badania koordynacji izolacji konieczne jest,
aby poziom przepięć nie przekraczał marginesu ok. 87%
wytrzymałości SIWL, czyli wartości 913 kV [10].
4.3. Stromości przepięć łączeniowych
Przeprowadzone obliczenia umożliwiły wyznaczenie
maksymalnych stromości przepięć dla obu przypadków
napięcia ładowania TCV. Interpretacja graficzna stromości
czoła fali została przedstawiona na rysunku 11.

Rys. 10. Przyłącze transformatorowe – pkt. 6, UTC = -0.5 p.u.

4.2. Poziom przepięć łączeniowych
Z zamieszczonych w punkcie 4.1 przebiegów,
odczytano maksymalne wartości szczytowe napięć
w kilowoltach, a następnie przeliczono je na jednostki

Rys. 11. Maksymalne stromości przepięć w stacji GIS 420 kV
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Największe stromości czoła fali przepięciowej
występują
wewnątrz
rozdzielnicy
GIS.
Wartości
maksymalne osiągają wówczas 5,7 MV/μs dla punktu
pomiarowego nr 4 na końcu szyny zbiorczej w polu
liniowym napowietrznym. Po obu stronach zamykanego
odłącznika stromość wyniosła 3,2 MV/μs.
4.4. Częstotliwości przepięć łączeniowych
Dla największej i najmniejszej wartości przepięć
zaprezentowanych na przebiegach w punkcie 4.1, zostały
wyznaczone widma częstotliwościowe. Są to widma
odpowiednio dla przepięcia w pkt.1 (rys. 12) oraz w pkt. 6
(rys. 13).

Rys. 12. Widmo częstotliwościowe dla przepięcia w pkt. 1

Rys. 13. Widmo częstotliwościowe dla przepięcia w pkt. 6

Wartość szczytowa napięcia została zaznaczona
strzałką z dołączoną informacją o wartości maksymalnej
przepięcia dla podstawowej harmonicznej (U1) wynoszącej
1 MHz. Począwszy od podstawowej harmonicznej można
zaobserwować wytłumienie kolejnych harmonicznych
przebiegu.
5. WNIOSKI KOŃCOWE
Stany przejściowe bardzo szybkozmienne VFT są
zjawiskami złożonymi i skomplikowanymi. Dokładność
wyników symulacji zależy głównie od dokładności modeli
cyfrowych urządzeń oraz zjawisk w warunkach generowania
i propagacji przepięć. Przeprowadzona analiza przepięć

bardzo szybko zmiennych VFTO pozwoliła na wyznaczenie
wartości maksymalnych, stromości oraz częstotliwości
przepięć. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że
największe wartości przepięć występują na zaciskach
zamykanego odłącznika, nie przekraczają one jednak
przyjętego poziomu wytrzymałości SIWL. W konsekwencji
możliwe jest zapewnienie właściwej ochrony systemu
elektroenergetycznego oraz aparatury zainstalowanej
w rozdzielni wysokiego napięcia.
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MODELING AND ANALYSIS OF VERY FAST TRANSIENT OVERVOLTAGES IN HIGH
VOLTAGE GAS INSULATED SUBSTATIONS
In electric power systems, for transmission and distribution purposes, gas insulated substations (GIS) are found a wide
application. In case of various transient phenomena like switching operations and lighting, the GIS are subjected to the very
fast transients overvolatages (VFTO). As a result of GIS disconnector opening or closing, an electromagnetic wave is
generated. Such a wave endanger insulation systems and equipment installed in the gas switchgear, including cable lines,
overhead transmission lines and transformers. Overvoltages analysis for insulation coordination studies is carried out while
maintaing the acceptable value of Swithing Impulse Withstand Level (SIWL). This paper presents a state of the art modeling
principles of transient phenomena and computer simulations results for closing operation of GIS disconnector installed in gas
insulated substation. Calculations will be conduct by using computer simulation program like Electromagnetics Transients
Program – Alternative Transients Program (EMTP–ATP). Simulation results will let to determine maximum overvoltages
peak values, steepness and frequency range of this overvoltages.
Keywords: very fast transient overvoltages, gas insulated substation, disconnector, EMTP–ATP modeling, computer
simulations.
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Streszczenie: W pracy przeanalizowany zostanie jeden
z możliwych scenariuszy powstawania narażeń napięciowych,
a mianowicie wystąpienie zjawiska przeskoku odwrotnego.
W scenariuszu tym w wyniku wyładowania atmosferycznego do
uziemionych elementów konstrukcyjnych linii może dojść do utraty
wytrzymałości elektrycznej zastosowanego łańcucha izolatorów.
Rezultatem pracy jest określenie charakterystycznych wartości
szczytowych prądu wyładowania atmosferycznego IPOmin powyżej,
której na układzie izolacyjnym dochodzi do zjawiska przeskoku
odwrotnego. Obliczenia przeprowadzono na wybranych sylwetkach
konstrukcji wsporczych (typu przelotowego), stosowanych
w liniach o napięciu nominalnym 110 kV, 220 kV i 400 kV.
Uwzględniane sylwetki wsporcze (serii SL24, C3, H52, M52, Y25
i Z52) różnią się między sobą pod względem m.in. geometrii
zawieszenia przewodów i wysokości.

warunkach (m.in. skończonej wytrzymałości udarowej
zastosowanego łańcucha izolatorów) może prowadzić do
wystąpienia przeskoku odwrotnego. W takiej sytuacji
następuje zrównanie się potencjałów elektrycznych
przewodu fazowego (przewodów fazowych) z uziemionymi
elementami konstrukcyjnymi linii. Na rysunku 1
przedstawiono przykładowe przebiegi czasowe napięć
podczas wystąpienia przeskoku odwrotnego na konstrukcji
wsporczej serii H52, przy wartości szczytowej prądu
wyładowania atmosferycznego równej 149,7 kA.

Słowa kluczowe: zjawisko przeskoku odwrotnego, metoda rozwoju
lidera, modelowanie, EMTP-ATP.

1. WPROWADZENIE
Niezawodność systemów przesyłu i rozdziału energii
elektrycznej zależy m.in. od postępów w identyfikacji
narażeń napięciowych, którym poddawane są układy
izolacyjne urządzeń i aparatów elektrycznych podczas ich
pracy. Jednym z najistotniejszych zakłóceń (z punktu
widzenia np. koordynacji izolacji czy doboru odległości
bezpiecznych) są narażenia napięciowe wywołane
bezpośrednim
wyładowaniem
atmosferycznym
do
elementów konstrukcyjnych linii napowietrznej [1]. Przy
analizie tego typu narażenia napięciowego rozpatruje się
w zasadzie dwa zagadnienia: zawodność ochrony
odgromowej oraz zjawisko przeskoku odwrotnego.
Przypadki te można powiązać z charakterystycznymi
wartościami
szczytowymi
prądu
wyładowania
atmosferycznego:
maksymalną
wartością
prądu
wyładowania atmosferycznego, które może uderzyć
w przewód fazowy (IBUmax) oraz minimalną wartością prądu
wyładowania atmosferycznego, które powoduje wystąpienie
zjawiska przeskoku odwrotnego (IPOmin). Pomiędzy tymi
wartościami zakłada się, że zastosowana ochrona
odgromowa spełnia swoje zadania.
W przypadku analizy możliwości wystąpienia zjawiska
przeskoku odwrotnego, rozpatruje się sytuację, w której
wyładowanie atmosferyczne następuje do uziemionych
elementów linii napowietrznej (konstrukcji wsporczej lub
przewodów odgromowych). Efektem tego jest nagły i duży
wzrost potencjału elektrycznego tych elementów względem
ziemi i przewodów fazowych, co przy niekorzystnych

Rys. 1. Przykładowe przebiegi czasowe napięć przy wystąpieniu
zjawiska przeskoku odwrotnego na konstrukcji wsporczej typu H52

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy
możliwości wystąpienia zjawiska przeskoku odwrotnego
w linii napowietrznej wysokich napięć. Głównym celem
przeprowadzanych analiz jest określenie charakterystycznej
wartości szczytowej prądu wyładowania atmosferycznego
(IPOmin). Wartość tę określono w oparciu o metodę rozwoju
lidera [2]. W przeprowadzonych analizach uwzględniono
sylwetki konstrukcji wsporczych (serii SL24, C3, H52, M52,
Y25 i Z52), które różnią się między sobą pod względem
m.in. geometrii zawieszenia przewodów i wysokości.
2. UKŁAD DO SYMULACJI WYSTĄPIENIA
ZJAWISKA PRZESKOKU ODWROTNEGO
W celu analizy możliwości wystąpienia zjawiska
przeskoku
odwrotnego
należy
opracować
model
matematyczny układu złożony z modeli cząstkowych.
Modele te uwzględniają właściwości poszczególnych
elementów linii elektroenergetycznych (przewody fazowe
i odgromowe, konstrukcje wsporcze, układy łańcuchów
izolatorów linii napowietrznej, uziemienie konstrukcji

Rys. 2. Układ do symulacji zjawiska przeskoku odwrotnego wykonany w programie EMTP-ATP
MP – model przęsła, MS – model konstrukcji, MSA – model konstrukcji, do której następowało wyładowanie atmosferyczne,
MWU – model wytrzymałości udarowej łańcucha izolatorów, MKW – impedancja falowa konstrukcji wsporczej, MU – model uziomu,
MU50Hz – model źródła napięcia częstotliwości sieciowej

wsporczych
oraz
źródła
napięcia
przemiennego
o częstotliwości sieciowej) oraz zachodzące w układzie
zjawiska
fizyczne
(wyładowanie
atmosferyczne,
wyładowanie
iskrowe
występujące
przy
utracie
wytrzymałości elektrycznej na elementach izolacyjnych linii
napowietrznych, zjawiska nieliniowe zachodzące w gruncie
podczas przepływu prądu piorunowego oraz propagację fal
przepięciowych). Na rysunku 2 przedstawiono opracowany
w programie EMTP-ATP model do analizy zjawiska
przeskoku odwrotnego w elektroenergetycznych liniach
wysokiego napięcia [1,3].
3. ANALIZOWANE KONSTRUKCJE WSPORCZE

Rys. 3. Sylwetki analizowanych konstrukcji wsporczych linii
1-torowych typu przelotowego serii: a) SL24; b) H52; c) Y25

Analizę wystąpienia zjawiska przeskoku odwrotnego
przeprowadzono dla spotykanych konstrukcji wsporczych
linii napowietrznych o napięciu nominalnym 110 kV, 220
kV i 400 kV. Analizy dotyczyły konstrukcji wsporczych
typu przelotowego stosowanych w liniach napowietrznych
jedno- i dwutorowych. Sylwetki analizowanych konstrukcji
wsporczych przedstawiono na rysunkach 3 i 4.
4. WYNIKI PRZEPROWADZONEJ ANALIZY
Analizy wystąpienia zjawiska przeskoku odwrotnego
na izolacji linii napowietrznej o napięciu nominalnym 110
kV, 220 kV i 400 kV dokonano opierając się na modelu
rozwoju lidera oraz uwzględniając opisany układ do
symulacji wykonany w programie EMTP-ATP. Cechą
charakterystyczną przeskoku odwrotnego jest to, że
występuje on po przekroczeniu pewnej minimalnej wartości
prądu wyładowania atmosferycznego IPOmin.
Nadrzędnym celem wykonanych symulacji było
określenie wartości szczytowej prądu wyładowania
atmosferycznego IPOmin powyżej, której układ izolacyjny
traci swoje właściwości. Symulacje zostały przeprowadzone,
dla każdej z rozpatrywanych konstrukcji wsporczych, przy
następujących założeniach [1,3,4]:
• uwzględnieniu poziomu napięcia o częstotliwości
sieciowej UN.
• uwzględnieniu kąta przesunięcia dwóch trójfazowych
źródeł napięcia przemiennego, dołączonych do
końcowych przęseł rozpatrywanego układu, w taki
sposób, aby narażenie układu izolacyjnego było
największe (wartość prądu powodującego wystąpienie
przeskoku odwrotnego była najmniejsza).
• model wytrzymałości udarowej uwzględniano tylko na
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Rys. 4. Sylwetki analizowanych konstrukcji wsporczych linii
2-torowych typu przelotowego serii: a) C3; b) M52; c) Z52

•
•

konstrukcji wsporczej, do której następowało
wyładowanie atmosferyczne.
rozważono układ siedmiosłupowy, uwzględniając
znamionowe długości przęseł dla poszczególnych
konstrukcji wsporczych.
model uziomu odwzorowano jako rezystancję
nieliniowa [1,4], w oparciu o przyjętą wartość
rezystywności gruntu ρE = 200 Ωm oraz rezystancji
statycznej uziemienia Rst = 10 Ω (dla UN = 110 kV) lub
Rst = 15 Ω (dla UN = 220 kV i 400 kV).
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•

symulacje dotyczyły bezpośredniego uderzenia
wyładowania atmosferycznego w konstrukcję wsporczą
linii napowietrznej w chwili t = 0 s.
• uwzględnieniu modelu kształtu prądu wyładowania
atmosferycznego 2-wykładniczego (model Cigre Type
15 w programie EMTP-ATP) o stałym czasie do
półszczytu (75 µs) i czasie do szczytu określanego na
podstawie przyjętej wartości szczytowej prądu [4].
Wartości IPOmin powyżej, których układ izolacyjny traci
swoje właściwości zestawiono w tablicy 1. Na podstawie
tych wartości można dostrzec wzrost wartości IPOmin wraz ze
wzrostem napięcia nominalnego sieci.

Przy pewnej wartości rezystywności ρE wartość IPOmin ustala
się na jednym poziomie – dla wszystkich sylwetek linii 2torowych oraz sylwetki SL24 jest to wartość 100 Ωm, dla
sylwetki H52 - 400 Ωm, zaś dla sylwetki Y25 - 900 Ωm.

Tablica 1. Minimalne wartości IPOmin (kA) powodujące
wystąpienie zjawiska przeskoku odwrotnego.

SL24
47,3

Typ konstrukcji wsporczej
H52
Y25
C3
114,3
228,9
45,5

M52
78,5

Z52
74,5

Przeprowadzone symulacje uwidoczniły duży wpływ
wartości chwilowej napięcia w chwili wyładowania
atmosferycznego na otrzymywane wartości IPOmin. Zależność
tą sprawdzono poprzez zmianę kąta początkowego napięcia
częstotliwości sieciowej trójfazowych źródeł napięcia
przemiennego, dołączonych do końcowych przęseł
rozpatrywanego układu (rys. 2). Zmian kąta początkowego
napięcia (fazy L1) dokonano z krokiem co 30 stopni.
Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunkach 5 i 6,
odpowiednio dla konstrukcji 2-torowy i 1-torowych.
Niezależnie od typu konstrukcji wsporczej (poziomu
napięcia) w liniach jednotorowych minimalne wartości IPOmin
otrzymano przy kącie początkowym napięcia UL1 równym
0º, 120º lub 240º, odpowiednio przy przeskoku odwrotnym
w fazie L1, L2 i L3. W przeprowadzonych badaniach
uwidacznia się wpływ geometrii zawieszenia przewodów na
fazę najbardziej narażoną na wystąpienie zjawiska
przeskoku odwrotnego (o najmniejszej wartości IPOmin). Dla
sylwetki SL24 jest to faza L3, zaś dla sylwetek H52 i Y25 są
to fazy L1 lub L3.
W przypadku linii dwutorowych również można
zauważyć, że przewody fazy najbardziej narażonej to
przewody faz najdalej położonych od przewodów
odgromowych – w przypadku konstrukcji typu C3 i Z52 są
to fazy L3, zaś dla konstrukcji typu M52 to faza L2 lub L3.
Podobnie jak przy konstrukcjach linii jednotorowych,
również tutaj można określić kąty początkowe napięć UL1,
przy których otrzymać można minimalne wartości IPOmin.
W przypadku układu zawieszenia przewodów pionowo
(konstrukcje typu C3 i Z52) wartości IPOmin powinno się
szukać przy kątach początkowych napięć UL1 w obu torach
równych 240º (rys. 5), zaś dla układu zawieszenia
trójkątnego (konstrukcja typu M52) – dla kombinacji kątów
początkowych równych 120º i 240º.
W badania sprawdzono również wpływ rezystywności
gruntu (ρE) na wartości IPOmin (tab. 1) – przy założonej stałej
rezystancji
statycznej
uziemienia
Rst.
Wartości
rezystywności zmieniano w przedziale od 10 do 1000 Ωm.
Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunku 7. Niezależnie
od typu sylwetki wsporczej widoczny jest ten sam charakter
zmian, przy czym dla sylwetek 2-torowych zakres zmian jest
mniejszy niż dla sylwetek 1-torowych (uwidacznia się
wpływ wysokości poszczególnych sylwetek). Dla niskich
wartości ρE otrzymuje się wyższe wartości prądu
wyładowania atmosferycznego (powodującego przeskoki).

Rys. 5. Wpływ wartości chwilowej napięcia o częstotliwości
sieciowej na IPOmin, konstrukcje serii: a) C3; b) M52; c) Z52
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy
zjawiska przeskoku odwrotnego w liniach napowietrznych
o napięciu nominalnym 110 kV, 220 kV i 400 kV. Celem
przeprowadzanych analiz było określenie charakterystycznej
wartości szczytowej prądu wyładowania atmosferycznego
IPOmin. W przeprowadzonych analizach uwzględniono
wybrane konstrukcje wsporcze 1-torowe i 2-torowe.
Wartość IPOmin określono w oparciu o metodę rozwoju
lidera. W tym przypadku przewodem najbardziej narażonym
na
wystąpienie
zjawiska
przeskoku
odwrotnego
(o najmniejszych wartościach IPOmin) jest przewód fazy
najdalej położonego względem przewodu odgromowego
(przewody fazy L3). W rozpatrywanym scenariuszu
uderzenia wyładowania atmosferycznego do elementów linii
napowietrznej, duży wpływ na uzyskane wartości IPOmin ma
układ zawieszenia przewodów (sylwetka konstrukcji).
Przedstawione zagadnienia analizy zawodności
ochrony odgromowej oraz analizy wystąpienia przeskoku
odwrotnego stanowią bardzo ważne kwestie m.in. w szeroko
rozumianej koordynacji izolacji. Wyniki analiz mogą być
przydatne przy określaniu m.in. poziomu narażeń
napięciowych
spowodowanych
wyładowaniem
atmosferycznym w różnych miejscach (węzłach) systemu
elektroenergetycznego.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE TOWER TYPE ON BACK FLASHOVER
PHENOMENA IN HIGH VOLTAGE OVERHEAD POWER LINES
Among the disturbances in the operation of the power system, one of the most important (from the point of view of e.g.
insulation coordination or selection of clearances) are overvoltages caused by direct atmospheric discharge (lightning) to
overhead power line structural elements. In the case of direct lightning, one possible scenarios of sources of these disturbance
is considered: back flashover phenomena. In this case concerns the situation of loss of electrical strength of the insulation
system used. The result of the work is to determine the peak value of lightning current IPOmin, above which in the insulation
system is lost electric strength. Calculation were carried out on selected profiles of support structures, dedicated to electrical
power system with rated voltage of 110 kV, 220 kV and 400 kV (single-circuit and double-circuit three phase line were
considered) - 110 kV (SL24, C3), 220 kV (H52, M52) and 400 kV (Y25, Z52). The support structures differing in the
geometry of the wire hanging and their heights. All simulation cases were performed using The Electromagnetic Transients
Program - Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
Keywords: back flashover phenomena, leader development method, modelling, EMTP-ATP.
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APPLICATION OF MATLAB SOFTWARE FOR DETERMINATION
OF THE ENERGY ABSORPTION CAPACITY OF MODERN SURGE ARRESTERS
DEPENDING ON THE NUMBER OF ABSORBED CURRENT PULSES
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Abstract: Metal-oxide surge arresters (MOSA) used in power
networks for limiting of the electrical surges are exposed for many
stresses in operating conditions. Electrical and thermal factors
cause degradation of arresters internal structure being result of
absorbed energy and aging processes cumulative effects. As result,
changes of its nominal parameters are observed and significant
reduction of the devices lifetime is noticed as well.
For MOSA diagnosis and endurance estimation, large number
of tests is usually needed. It results in great volume of gathered
measurement results. Number of collected data as the effect
of experiments, needs effective methods for fast extraction of the
specific parameters evaluated in post-processing procedures. In this
paper Matlab script for improvement and accelerating of analysis
process is presented. Developed software, allowed determination
of the surge energies dissipated in arresters, valuation the
accumulated energy, as well as averages of voltage, current and
surges energy.
Keywords: metal-oxide varistors, degradation processes, surge
stresses, diagnostics.

1. PROBLEM DEFINITION AND OBJECT UNDER
RESEARCH DESCRIPTION
The Metal-Oxide Varistors (MOV), as protective
devices, are commonly used as system limiting the surges
occurring in electrical power networks and affecting theirs
components insulating systems [1-3]. Modern protective
devices based on ZnO varistors are characterized by features
variability in function of time, volume of accumulated
energy (number and magnitude of stresses) internal structure
temperature increase and character of applied stresses [4, 5].
Energy dissipation in the varistors structures causes a device
structure changes. Generally, the highest volume of absorbed
summary energy, the highest risk of MOV device structure
permanent change is noted [6-8].
The paper presents studies on the impact of large
number of pulsed electrical stresses influence, i.e. highcurrent normalized surges 8/20 µs on low-voltage (LV)
arresters mitigation effectiveness. An additionally tests scope
comprised temperature recorded on metal base of MOVs
contacts.

MOVs having form of cylindrical disks (Fig. 1) fabricated of ZnO ceramics combined with various additives (e.g.
Bi, Mg, Co, Cr oxides) allow during fabrication process
desired parameters adjustment (Table 1).
Table 1. Tested MOV selected parameters
Continuous operating voltage Uc [V]
Nominal discharge current (8/20 µs pulse)
at In [kA]

280
5

Protection level Upn at In [V]

1100

Max. voltage protection level U (Imax) [V]

1700

Energy absorption capability
(1*8/20 µs; Imax) Wmax [J]

2200

The mechanism of current conduction in varistors
is complex, due to the influence of material properties and
nonlinear phenomena occurring on a polycrystalline grains
[9]. The summary current flowing through the varistor is the
result of the partial currents randomly flowing through the
volume of the entire polycrystalline structure.
In consequence, the shape of the I–U static
characteristics of the varistor is strongly non-linear:

I = k ⋅U α

(1)

where: I – current of the MOV, U – voltage at the MOV
terminals, k, α – constants dependent on the material and
technological process.
Equation (1) determines non-linear characteristic
consisting of specific ranges:
− pre-breakdown range with a high resistance and low
leakage current of varistor,
− breakdown range with voltage stabilization,
− saturation range with current limited by external circuit.
Degradation of the internal varistor structure caused by highcurrent pulses and thermal stresses affects the characteristic
distortion of the graphs, leakage current growth triggering
power losses increase and energy absorption capability
reduction.
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TP10 RL
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230 V

C
Rp

bottom
electrode
current
clamp

R2

Fig. 2. Testing circuit diagram

where:
ATr – Autotransformer 0-220, 2.5 kVA,
RL – Resistance 100 kΩ
L - Inductance – 6.7 µH
C – Capacitance – 5.25 µF / 12 kV
Rp – Resistance – 0.37 mΩ
TPI0 – Isolating transformer 15 kV
D – Diode 30 kV, I=0.13 A
current
connector

electrode

Fig. 1. A low-voltage MOV: SPD design, disk varistors, and the
internal polycrystalline structure of varistor [12, 13]

The results presented in the paper are the part of
broader studies on the cumulative impact of a number of
energetic stresses (high current pulses) on the properties and
parameters of MOVs of gapless surge arresters, e.g. changes
in current-voltage characteristics and dielectric parameters.
Basis on conclusions found in literature, it is expected
the significant decrease of MOVs energy absorption
capacity. Permanent change in the internal structure of the
varistors modifying their electrical characteristics, described
by the varistors response, both – for low and high signal
excitation. The question is: what is the influence of frequent
surges application on tested objects energy absorption.
However experiments results can be predictable, new
technology development incline to perform wide range tests
[9-11] on new products appeared in the market to determine
the degree of aging of their varistors structures.
2. DIAGNOSIS METHOD SPECIFICATION
The main purpose of the research was the analysis
of the influence of number of current surges applied at the
tested arresters terminals on its energy absorption capacity.
Because of specific research character, number
of tested objects and experiment conditions variations, huge
number of collected data was obtained, what is labor
consuming process. Therefore, taking into account
comprehensive range of the research, dedicated software tool
for analysis procedure improvement was needed. It was
realized by means of MATLAB software application and
dedicated script development.
2.1. Tests set-up and testing procedure
Measurements were performed using testing stand
installed in High Voltage Laboratory at AGH University
of Science and Technology in Krakow. Testing circuit
comprised the following elements presented in figure 2.
As tested objects commercially available surge arresters
were used (Tab. 1). During the experiments current flowing
through the tested object (the voltage drop at Rp) and voltage
(the voltage divider) signals at the arresters terminals were
recorded.
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A current pulse generator responsible for standardized
surge application and exposure time programmer were used
for tested MOVs stressing. Exemplary current impulse
flowing through the arrester and voltage waveform recorded
at his terminals are presented in figure 3. For presented case
t1 and t2 moments given in formula (2) in figure 4b are 0 µs
and 100 µs respectively (entire recorded data range).

Fig. 3. Exemplary voltage at the varistor terminals and its current
waveform recorded during tests

During the experiments tested objects were exposed
to 10 energetic stresses characterized by: 10 kA 8/20 µs
current pulses in successive 20 series. The pulses were
applied every 60 seconds in series of 10 shots (single tests
pocket).
At the first stage for the experiment, current and
voltage waveforms were recorded and saved in separate
*.csv files. All tests were performed using the same scope
time base. In consequence in case of any measurement error
occurrence, its influence on all obtained results was the
same.
This process, together with scope triggering, voltage
adjustment and number of performed tests control,
was realized by means of first software module presented
in figure 4a. Voltages and currents waveforms were recorded
for calculation the value of energy absorbed by the each
tested MOV. Calculation and output files saving was
realized in second software module presented in figure 4b.
Due to measurements stochastic in nature, the average
values of pocket of ten measurements were obtained and
taken into account successively for future analysis. Mainly
energy absorbed by the object were calculated.
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a.
START

b.

Stage 1

Stage 2
Recorded i(t), u(t),
n-files *.csv input files
definition

Scope single
measurement mode
setup

t1 , t2 definitions,
level of noise signal
determination

Surge Umax level setup

u(t), i(t) waveforms
registration

·

i(t), u(t) waveform
recording to
output file *.csv

200 records
achieved
yes

3. ANALYSIS RESULTS

(2)

Output W1, W2, Wk….Wn
temporary
variables
no

k-test number

Graphical interpretation of selected experiments results
present figure 5, figure 6 and figure 7. Figure 5 presents
energy calculated for each of the performed test shot during
entire laboratory experiment. Each tests series containing
200 shots were performed on the same MOV sample with
an interval of 24 hours.

no

0<k<n
k=n

Stage 2

Basis on surge duration determined by starting t1 and
ending t2 point of recorded data, surge voltages and currents
levels (u(t), i(t)), surge energy was calculated according
to equation (2) in diagram in figure 4b. At the next step,
average values of energy for each of 10 shots were obtained.
Next, using integration procedure (formula (2) in figure 4b),
energy absorbed by surge arrester was calculated. At the
final stage graphical interpretation of obtained results using
Matlab graphic engine was performed and files containing
resultant data were created and stored.

yes
Rolling and arithmetic
energy Wvar averages
calculation,
I/O data determination
Diagrams preparation

STOP

Fig. 4. Matlab software modules diagrams:
a) data collecting stage b) post-processing stage

After each series of energetic stresses temperatures
at the bottom clamp and enclosure were recorded. Whole
testing procedure for single object contained 20 series of 10
measurements. Every next measurements series were
performed in 24 hour time interval to allow varistors cooling
and theirs nominal parameters restoration.
2.2. Experimental data post-processing
Due to labor consuming research character, significant
number of collected data was obtained. Detailed analysis
of achieved results required study of 200 recorded
waveforms for the single tests series. Summary over the 600
recorded waveforms were analyzed. For post-processing
needs and gathered data processing, Matlab programming
environment was utilized for activities of the experiment
automation and software script development.
It was realized by means of developed Matlab script
module which diagram was presented in figure 4. Script,
basis on scope recorded diagrams data, permitted for fast
determination the starting and ending moments of surges
application, energy of applied surges and energy absorbed
by surge arresters.
Elaborated software permitted for major postprocessing procedure improvement combined with automatic
resultant data calculation, results graphical representation
and output file composition. Recorded diagrams, having
graphic form (*.jpg) - for quick inspection and numerical
form (*.csv) – for mathematical post-processing, were
utilized for output data determination.

Fig. 5. Energy absorbed during each shot during entire experiment

Figure 6 contains average energy of each pocket of 10
shots obtained during entire experiment divided into three
measurements series.

Fig. 6. Summary energy absorbed in each pocket of 10 shots for
each tests series

Figure 7 presents summary of energy absorbed during entire
experiment.
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2.
3.
4.

5.

6.

Fig. 7. Average summary energy absorbed for each tests series

7.
4. SUMMARY
Experiment results indicated noticeable effect of high
current pulses on the varistor parameters and influence on
arrester applied surges suppression capacity. In the long
term, due to repeated environmental loads and exposures the
degradation processes can be observed and electrical
parameters of arresters change. Analysis of the performed
experiments indicate that repeated application of the 8/20μs
surges in a time interval not shorter than 60 seconds does not
cause a significant thermal load of surge arresters at the
18°C to 26°C temperature. The highest recorded temperature
occurs in the upper, conical part of the arrester housing.
Due to huge number of data which had to be analyzed,
achieved results processing, automation process were
required. Developed software script permitted for significant
improvement of recorded output data post-processing
analysis. Applied procedure significantly reduced time
consumption required for calculation, data analysis and
graphical representation. It allowed automatic processing the
large number of resultant data files. Taking into account
software structure, script can be utilized for various type
of input numerical data. After minor modification it can also
be adapted for different quantities analysis.
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ZASTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA MATLAB DO SZYBKIEGO WYZNACZANIA
ZDOLNOŚCI ABSORBCJI ENERGII UDARÓW PRĄDOWYCH PRZEZ NOWOCZESNE
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY UDARÓW
Aparatura ochronna używana w sieciach energetycznych jest narażona podczas pracy na dużą liczbę udarów
napięciowych. Naprężenia elektryczne i termiczne, którym poddawane są ograniczniki przepięć, powodują degradację ich
struktury. Związane z tym zmiany wartości parametrów, są skutkiem procesów starzeniowych, będących rezultatem
absorbowanej energii. Oszacowanie trwałości ograniczników może odbywać się przez określenie zmian ich stanu w efekcie
dużej liczby udarów, jakim w warunkach laboratoryjnych poddane zostały egzemplarze testowe. W wyniku badań uzyskuje
się dużą liczbę danych pomiarowych. W artykule przedstawiono oprogramowanie służące skróceniu czasu wykonania analiz
oraz umożliwiające szybkie wyznaczenie sumarycznej energii udarów oraz całkowitej energii absorbowanej przez
ograniczniki. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie zmiany zdolności ogranicznika do absorbcji energii w zależności od
liczby, częstości aplikowania i sumarycznej wartości zaabsorbowanej energii wszystkich udarów.
Słowa kluczowe: warystory tlenkowe, procesy degradacyjne, narażenia udarowe, diagnostyka.
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Streszczenie: W pracy opisano zastosowanie aplikacji internetowej
do oceny jakości dopasowania aparatów słuchowych. Metoda
oceny polega na badaniu ankietowym, uzupełnionym testem
rozumienia słów jednosylabowych w polu swobodnym. Opisywana
aplikacja internetowa pozwala na przeprowadzenie badania z
dowolnego komputera z dostępem do sieci.
Dzięki implementacji metody w postaci aplikacji internetowej,
można w systematyczny i uporządkowany sposób dokonywać
oceny korzyści z użytkowania aparatów słuchowych. Daje też
możliwość jej rozszerzenia czy modyfikacji.
Z przeprowadzonych badań wynika, że ok. 60% użytkowników
uzyskało w ciągu 7 dni zysk z aparatu słuchowego ≥10%, co
oznacza efektywne zaopatrzenie. Największy zysk osiągają
pacjenci z 2. i 3. stopniem niedosłuchu według skali WHO
(World Health Organization).
Słowa kluczowe: aparaty słuchowe, jakość dopasowania, aplikacja
internetowa.

1.

WSTĘP

Ocena jakości dopasowania aparatów słuchowych w
kontekście korzyści, jakie może przynieść proteza jest
złożonym zagadnieniem. W łatwy sposób można wyznaczyć
obiektywne parametry aparatów takie, jak wzmocnienie,
zniekształcenia harmoniczne, pasmo przenoszenia, itd.
Parametry te jednak nie zawsze mają bezpośredni i
decydujący wpływ na subiektywną ocenę jakości
dopasowania protezy słuchowej przez jego użytkownika.
Obecne aparaty słuchowe posiadają szereg zaawansowanych
rozwiązań, które ułatwiają i poprawiają zwłaszcza
rozumienie mowy w różnych, trudnych sytuacjach
akustycznych, ale ich porównanie lub pomiar nie jest w pełni
możliwe. W większości wymienionych rozwiązań ważnym
aspektem jest poprawa stosunku sygnału do szumu (SNR),
czemu służą m.in. układy redukcji hałasu, uwydatniania
mowy,
mikrofony
kierunkowe
(w tym układy
odpowiadające właściwościom małżowiny usznej), itd. W
nowoczesnych aparatach słuchowych dąży się do tego, żeby
zapewnić jak najlepsze rozumienie mowy, ale jednocześnie i
naturalne wrażenia słuchowe w celu zapewnienia komfortu
przebywania w różnych sytuacjach akustycznych. W
nowoczesnych rozwiązaniach aparatów słuchowych
stosowane jest automatyczne rozpoznawanie warunków
akustycznych i adaptacyjny dobór poszczególnych układów

oraz regulacja ich nastaw. Teoretycznie zastosowanie
wszystkich tych rozwiązań powinno zapewnić poprawę
jakości słyszenia i satysfakcję użytkowników aparatów
słuchowych. W codziennej praktyce zarówno pacjent, jak i
protetyk słuchu muszą dokonywać pewnych wyborów i
kompromisów.
Różnorodność rozwiązań technicznych w oferowanych
przez producentów aparatach słuchowych sprawia, że są one
trudne do porównania i obiektywnej oceny. Wynika to z
tego, że rozwiązania oferowane w aparatach słuchowych
mimo, iż w swojej zasadzie są podobne do siebie, to ich
jakość i skuteczność zależą m.in. od indywidulanej
konfiguracji oraz pracy algorytmów, które nimi zarządzają.
Protetyk słuchu zazwyczaj nie ma pełnego wglądu i dostępu
do mechanizmów ich działania. W codziennej praktyce
protetyk powinien opierać się na wskazaniach producenta,
swoim doświadczeniu i informacji zwrotnej od pacjenta. Z
kolei pacjent, który podjął decyzję o zakupie aparatów
słuchowych chciałby otrzymać rozwiązanie, które zapewni
mu odzyskanie pełnej zdolności słyszenia oraz rozumienia
mowy we wszystkich sytuacjach, w których przebywa. Jest
to więc zadanie wyboru rozwiązania, które zapewni
wystarczającą poprawę słyszenia użytkownika aparatu
słuchowego w najważniejszych dla niego sytuacjach
akustycznych, ale jednocześnie uwzględni jego możliwości
finansowe. W każdym przypadku problem sprowadza się do
tego, w jaki sposób ocenić czy wybrane w ten sposób
rozwiązanie jest optymalne dla pacjenta i czy uzyskane
korzyści są dla niego wystarczające i akceptowalne.
2.

CEL PRACY

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, w badaniach
postawiono następujący cel: opracowanie metody oceny
efektywności dopasowania aparatów słuchowych po krótkim
okresie ich użytkowania.
Metoda ta powinna spełniać szereg kryteriów:
 wdrożenie w postaci łatwej w obsłudze aplikacji
komputerowej,
 możliwość wdrożenia w dużej liczbie punktów
protetycznych
z
wykorzystaniem
typowego
wyposażenia audiologicznego,



możliwość poddania ocenie najbardziej typowych
sytuacji akustycznych, z którymi boryka się osoba
niedosłysząca w podeszłym wieku,
 możliwość oceny korzyści z uwzględnieniem stopnia
niedosłuchu,
doświadczenia
pacjenta,
rodzaju
zastosowanych aparatów,
 możliwość poddania ocenie poza akustycznych
wskaźników i aspektów użytkowania aparatów
słuchowych.
W założeniach przyjęto, że otrzymane dzięki tej
metodzie wyniki, uzyskane z udziałem dużej grupy osób,
powinny
pozwolić
na
opracowanie
wskaźników
określających jakość dopasowania aparatów słuchowych
oraz korzyści, jakie mogą osiągnąć pacjenci również po ich
krótkotrwałym użytkowaniu.
W ten sposób możliwe będzie również stworzenie
wskazówek i zaleceń, które mogą być pomocne przy
wyborze konkretnych rozwiązań do specyficznych wymagań
i potrzeb pacjentów z niedosłuchem.
3.

względu na jej dostępność w punktach protetycznych,
znajomość jej obsługi przez potencjalnych użytkowników
oraz możliwość wykorzystania modułu bazy danych
zaimplementowanego na platformie. Zaprojektowany
interfejs użytkownika bazy danych ma postać formularza,
którego strukturę i formę można w prosty sposób
modyfikować dzięki zamkniętemu zbiorowi pól i etykiet.
Moduł bazy danych platformy Moodle pozwala również na
konfigurację zakresu eksportowanych danych. Dane można
pobrać w dowolnie zdefiniowanym zbiorze pól lub w
całości. Eksportu można dokonać w dwóch formatach: CSV
lub ODS (rys. 1).

METODA BADANIA

Aby poddawać ocenie najbardziej typowe sytuacje
akustyczne, z którymi boryka się osoba niedosłysząca w
podeszłym wieku i korzyści z zastosowanych aparatów
słuchowych, zdecydowano się na zawarcie w opisanej
metodzie formularza APHAB (ang. Abbreviated Profile of
Hearing Aid Benefit) [1]. Wybór ten został podyktowany
tym, że w formularzu dostępny jest szeroki zestaw sytuacji
akustycznych. Zawiera on 24 elementy oceny odnoszące się
do czterech kategorii słyszenia (EC (Ease of
Communication) - zdolności komunikacji w ciszy, RV
(Reverberation) - zdolności komunikacji w środowisku
pogłosowym, BN (Background Noise) - zdolności
rozumienia w obecności hałasu oraz AV (Aversiveness)stopnia akceptacji nieprzyjemnych dźwięków). Są one
oceniane w skali 7-stopniowej. Każdy stopień skali zawiera
opis i związaną z nim wartość procentową. Badany,
oceniając kolejne twierdzenie w przyjętej skali, rozwiązuje
jednocześnie dwa testy pozwalające określić atrybuty
percepcji bez aparatu słuchowego oraz z aparatem. Korzyść,
wynikającą z zastosowania aparatu słuchowego, można
ocenić analizując średnie wartości procentowe dla
poszczególnych kategorii, jak również wartość średnią
obliczoną w obrębie kilku kategorii [1]. Dodatkowo dzięki
temu, że formularz ma zamkniętą formę możliwe jest
dokonywanie dodatkowych porównań. Można np. porównać
efektywność dwóch różnych typów aparatów słuchowych
lub ustawień dla tego samego pacjenta. W przypadku dużej
liczby badanych możliwe jest z kolei wyznaczenie ogólnego
trendu dla jednego konkretnego typu aparatu słuchowego lub
całej rodziny aparatów.
Jednym z celów pracy było przygotowanie metody
oceny korzyści z zastosowania aparatów słuchowych w taki
sposób, aby możliwe było jej łatwe wdrożenie w około 200
punktach protetycznych. W tym celu przygotowano
aplikację internetową, która zawiera wymienione powyżej
obszary oceny skuteczności, efektywności i korzyści z
użytkowania aparatów słuchowych oraz systematyzuje i
porządkuje zbieranie otrzymanych wyników. Aplikacja ta
została przygotowana z wykorzystaniem platformy LMS
(Learning Management System) Moodle [2]. Platforma
powstała w oparciu o język skryptowy PHP, co wpływa
m.in. na jej wysoką elastyczność i pełną konfigurowalność.
Zdecydowano się tę platformę e-learningową również ze
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Rys. 1 Fragment zakładki z konfigurowalnymi parametrami
eksportu danych.

Infrastruktura
teleinformatyczna
umożliwia
udostępnienie aplikacji w punktach protetycznych. W
przyszłości przewiduje się udostępnienie tego narzędzia dla
użytkowników zewnętrznych. Aplikacja zawiera trzy rodzaje
ankiet, które są ściśle związane z kolejnymi wizytami
pacjenta.
Podczas pierwszej wizyty pacjenta - na wstępie przeprowadza się wszystkie standardowe czynności
związane z dopasowaniem aparatów słuchowych. Należą do
nich m.in. wywiad medyczny, otoskopowanie, badanie
audiometryczne i dopasowanie aparatów słuchowych. W
związku z przeprowadzaną oceną korzyści, wykonywany
jest poszerzony wywiad, który jest uzupełniany o pytania
zawarte w kwestionariuszu APHAB (Ankieta nr 1).
Wypełniana jest część kwestionariusza w aplikacji, która
odnosi się do słyszenia pacjenta w różnych sytuacjach bez
aparatów słuchowych. Po dopasowaniu aparatów
słuchowych przeprowadzana jest audiometria słowna (ang.
speech audiometry) bez aparatów oraz z aparatami
słuchowymi. Na koniec badany jest instruowany na temat
obsługi, użytkowania i pielęgnacji aparatów słuchowych.
Zaleca mu się użytkowanie aparatów przez 7 kolejnych dni,
przynajmniej 4 godzinny dziennie. Górna granica
użytkowania nie jest określona i zależy jedynie od osoby
badanej. Poniżej na rysunku 2 przedstawiono fragment
formularza Ankiety nr 1.

Rys. 2. Fragment Ankiety nr 1.
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Druga wizyta odbywa się standardowo po 7 dniach
użytkowania aparatów. Celem tej wizyty jest określenie
krótkoterminowych korzyści z użytkowania aparatów. W
tym celu wypełniana jest Ankieta nr 2.
Ankieta nr 2 powstała z rozbudowania Ankiety nr 1 o
dodatkowe pytania dotyczące komfortu i wygody („Czy
słyszenie w hałaśliwym otoczeniu było komfortowe (w
aparatach)?”, „Czy głośność słyszenia w aparatach była
odpowiednia?”, „Czy aparaty były wygodne w
użytkowaniu?”) oraz reakcji osób z najbliższego otoczenia
pacjenta na zmianę jego zdolności percepcyjnych („Jakie
były reakcje najbliższych na fakt, że nosi Pan/Pani aparaty
słuchowe?”, „Czy ogólnie jest Pan/Pani zadowolony z
wypróbowanych aparatów słuchowych?”, „Czy aparaty
poprawiły Panu/Pani komfort życia i rozumienie mowy?”).
Pierwszą czynnością podczas drugiej wizyty jest
odczytanie danych z aparatów i zapisanie ich w programie
do obsługi aparatów. Na tej podstawie Ankieta nr 2 jest
uzupełniania o rzeczywisty czas użytkowania aparatów,
który można ustalić z dokładnością do godziny. Jest to
ważny parametr, który jest brany pod uwagę przy ocenie
korzyści z aparatów słuchowych. Kolejnym etapem jest
ponowne badanie rozumienia słów jednosylabowych w polu
swobodnym oraz wypełnienie drugiej części formularza
APHAB. W tym przypadku pytania dotyczą słyszenia w
różnych sytuacjach w aparatach słuchowych. Różnice
procentowe w odpowiedziach udzielonych na pierwszej
(Ankieta nr 1) i drugiej wizycie (Ankieta nr 2) stanowią
ocenę poprawy słyszenia w wymienionych sytuacjach.
Autorzy pracy opracowali również Ankietę nr 3, która
pozwala na ocenę korzyści z użytkowania aparatów w
późniejszym okresie, np. po 3 miesiącach. Jest to skrócona
wersja Ankiety nr 2 – pominięto pytania dotyczące reakcji
osób z najbliższego otoczenia pacjenta. W jej skład wchodzi
również odczyt aparatów, określenie rzeczywistego czasu
użytkowania oraz formularz APHAB.
We wszystkich ankietach przewidziano również
miejsce na dodatkowe uwagi i sugestie użytkownika protezy
słuchowej. Zebrane przy pomocy aplikacji dane zostały
następnie wyeksportowane w formacie ODS i poddane
analizie statystycznej z wykorzystaniem zintegrowanego
środowiska programistycznego RStudio [3] dla języka GNU
R [4].
4.

WYNIKI

W badaniu udział wzięło 275 dorosłych pacjentów, w
tym 195 mężczyzn (średni wiek 65,2 lat; odchyl. stand. 8,7)
i 80 kobiet (średni wiek 65,3 lat; odchyl. stand. 11,4).
Aby wziąć udział w badaniu pacjent musiał spełnić
jedno z dwóch kryteriów:
• być użytkownikiem aparatu (aparatów) słuchowych i
zadeklarować chęć przetestowania i oceny nowego
rozwiązania technologicznego,
• mieć
jednostronny
lub
obustronny
niedosłuch
kwalifikujący się do protezowania i zadeklarować chęć
przetestowania i oceny aparatów słuchowych.
W analizie statystycznej wyników posłużono się
tabelami krzyżowymi i testem chi kwadrat. Jednym z
założeń stosowania tej metody jest warunek, aby żadna z
liczności oczekiwanych nie była mniejsza niż 1. Wśród
pacjentów, którzy wzięli udział w badaniu tylko dwie osoby
miały niedosłuch czwartego stopnia wg. WHO, zatem ta
grupa nie spełniała powyższego warunku. Wyłączono zatem
dane związane z tymi osobami z analizy. Analizie poddano

wyniki otrzymane dla 273 pacjentów, dotyczące
kwestionariusza APHAB, długości użytkowania aparatów,
doświadczenia w użytkowaniu aparatów oraz stopnia
niedosłuchu.
Analizując początkowy czas użytkowania aparatów
(rys. 3), można zauważyć, że co czwarty nowy użytkownik,
w początkowym okresie, wykorzystuje aparaty max. 4
h/dzień, co trzeci do 8 h/dzień, co piąty do 12 h/dzień.
Zaobserwowano, że w pierwszym okresie użytkowania
aparatów, duży wpływ na ocenę poprawy słyszenia w
aparatach ma percepcja nieprzyjemnych dźwięków.

40%
30%
20%
10%
0%
≤ 4h ≤ 8h ≤ 12h ≤ 16h ≤ 20h > 20h
Nowy (n=123)

Doświadczony (n=54)

Rys. 3. Średni dzienny czas wykorzystywania aparatów przez
nowych i doświadczonych użytkowników

Wynika z tego, że należy zachęcać pacjentów do jak
najdłuższego użytkowania aparatów w pierwszej fazie ich
wykorzystywania, aby przyzwyczaić ich do tego typu
sytuacji akustycznych.
Analizując wpływ stopnia niedosłuchu na korzyści z
użytkowania aparatów we
wszystkich sytuacjach
akustycznych (tab. nr 1), można zauważyć, że ok. 70%
użytkowników z 2. i 3. stopniem niedosłuchu osiąga zysk ≥
10%. Ponad połowa badanych z 1. stopniem niedosłuchu
odnosi korzyść z użytkowania aparatów. Brak korzyści może
wynikać z nieodpowiedniego doboru aparatów, wkładek
usznych, MPO (Maximum Power Output), itp. [5].
Analizując z kolei wpływ stopnia niedosłuchu na
korzyść z użytkowania aparatów w grupie badanych z 2. i 3.
stopniem niedosłuchu, można zauważyć, że w tej grupie jest
największy odsetek osób osiągających duży zysk z
użytkowania aparatów we
wszystkich sytuacjach
akustycznych. Jeżeli za wyznacznik efektywnego
zaopatrzenia w aparaty przyjmie się osiągnięcie
przynajmniej 10% poprawy w przypadku oceny APHAB4
(tzw. Global Score, tj. średni zysk dla wyznaczony dla
czterech kategorii słyszenia), to tej grupie niedosłuchów
krótkoterminowe zastosowanie aparatów przynosi znaczącą
poprawę u prawie 70% osób. W przypadku badanych z 1.
stopniem niedosłuchu odsetek efektywnych protezowań
wynosi ponad 50%, a z 1. stopniem niedosłuchu ok. 40%.
Ostatni wynik, dla niedosłuchów 0 stopnia, jest warty
podkreślenia z tego względu, ze wśród nich znajdują się
osoby ze słuchem prawidłowym (jednostronnie). Należy w
tym miejscu przypomnieć, że powyższe wyniki osiągnięto
po zaledwie 7 dniach użytkowania aparatów. Jeżeli do oceny
efektywności protezowania przyjąć bardziej ostre kryteria,
tzn. zysk na poziomie przynajmniej 22%, to i tak można
zauważyć, że odsetek efektywnych protezowań rośnie ze
wzrostem stopnia niedosłuchu. Dla 2. i 3. stopnia wynosi
prawie 40%.
Należy zwrócić uwagę również na odsetek osób,
których zysk z protezowania jest niewielki lub ujemny.
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Największy ujemny zysk występuje w przypadku badanych
z 0 stopniem niedosłuchu (32,1%). Jest to zrozumiałe w
przypadku prawidłowego słuchu lub sytuacji jednostronnych
niedosłuchów niewielkiego stopnia, gdzie zysk z
zastosowania aparatu może być trudny do zauważenia. Nie
można wykluczyć, że innym powodem tak słabego wyniku
może być nieodpowiedni dobór aparatu słuchowego,
wkładek usznych lub parametrów akustycznych całego
układu. Wydaje się, że ostatnia przyczyna leży głównie u
podstaw stosunkowo dużego odsetka badanych (27,8%) z 3.
stopniem niedosłuchu. W przypadku niedosłuchów stopnia 3
odczuwalny zysk powinien być bardzo wyraźny.

Biorąc pod uwagę ogólną sumę badanych, można
stwierdzić, że dziesięcioprocentową poprawę rozumienia
mowy we wszystkich sytuacjach akustycznych udało się
uzyskać w przypadku 60% badanych. Ponadto analiza
statystyczna pokazuje, że subiektywny zysk z zastosowania
aparatów słuchowych, mierzony z wykorzystaniem średniej
APHAB4 dla wszystkich sytuacji akustycznych (tab. 1), jest
istotnie statystycznie powiązany ze stopniem niedosłuchu
wg. klasyfikacji WHO.

Tabela 1. Liczba i procentowy udział badanych uzyskujących określony zysk z użytkowania aparatów w zależności od stopnia niedosłuchu.
Zysk z użytkowania aparatów określony na podstawie ankiety APHAB dla 4 środowisk akustycznych.

Średni zysk APHAB4
wyznaczony dla 4 kategorii
(EC, BN, RV, AV)

Stopień niedosłuchu wg WHO
1
2

0
32,1%

18

20,2%

25

18,1%

5

27,8%

57

20,9%

0% < APHAB4 < 10%

8

28,6%

24

27,0%

19

13,8%

1

5,6%

52

19,0%

10% ≤ APHAB4 < 22%

7

25,0%

25

28,1%

42

30,4%

5

27,8%

79

28,9%

APHAB4 ≥ 22%

4

14,3%

22

24,7%

52

37,7%

7

38,9%

85

31,1%

28

100%

89

100%

138

100%

18

100%

Suma badanych
Wyniki i wnioski z analizy
statystycznej

n=273

χ2 = 16,902
p = 0,050
p = α, oznacza to, że subiektywny średni zysk APHAB4 jest statystycznie istotnie
powiązany ze stopniem niedosłuchu.

WNIOSKI

Przedstawiona metoda oceny skuteczności stosowania
aparatów słuchowych po krótkim czasie (7 dni), dzięki jej
implementacji w postaci aplikacji internetowej, pozwala w
systematyczny i uporządkowany sposób dokonywać oceny
korzyści z użytkowania aparatów słuchowych. Zbierane w
ten sposób dane można łatwo gromadzić i analizować.
W przypadku 60% użytkowników udało się osiągnąć
zysk ≥10% (efektywne zaopatrzenie), biorąc pod uwagę
wszystkie sytuacje akustyczne. Powyższy wniosek jest
zbieżny ze wstępnymi badaniami przeprowadzonymi przez
autorów w grupie 70 pacjentów [6].
Obecnie autorzy są w trakcie badań, które pozwolą
uzyskać wyniki dla znacznie większej grupy pacjentów.
Otrzymanie wyników w dużej grupie badanych
umożliwiłoby
opracowanie
danych
referencyjnych
pomagających w porównaniu funkcjonowania osoby
rozpoczynającej stosowanie aparatów słuchowych z osobami
używającymi aparatów z sukcesem oraz przewidywaniu
korzyści pacjenta w przyszłości. Może to być wartościowe w
kontekście badań prowadzonych przez innych naukowców.
Wyniki przez nich uzyskane pokazują, że zysk z
użytkowania aparatów słuchowych zmierzony jako średnia
APHAB dla wszystkich środowisk akustycznych po 2 i 6
miesiącach nie różnił się istotnie [7]. Warto zatem
sprawdzić, w jakim tempie i w jakim stopniu wzrasta zysk
ze stosowania aparatów słuchowych i jak szybko się on
stabilizuje. Będzie to przedmiotem dalszych badań
prowadzonych przez autorów.
Głównym ograniczeniem przyjętej metody jest duża
liczba pytań, co w przypadku osób w podeszłym wieku nie
jest bez znaczenia. Zakres niektórych pytań kwestionariusza
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3

9

APHAB4 ≤ 0%

5.

Suma badanych

APHAB wykracza poza sytuacje, z którymi osoba w
podeszłym wieku ma na co dzień do czynienia. Ponadto
należy zauważyć, że zaproponowana ocena korzyści z
użytkowania protezy została przedstawiona w latach 90.
ubiegłego wieku, a więc w dobie technologii poprzedniego
wieku. Inni badacze doszli również do podobnego wniosku
[5]. Może to prowadzić do nieścisłości w uzyskanych
odpowiedziach lub nawet w niewłaściwym ich
interpretowaniu [8]. Dlatego jednym z celów przyszłych
badań będzie opracowanie ankiety znacznie lepiej
dostosowanej do grupy osób w podeszłym wieku,
zwalidowanej na dużej grupie użytkowników.
6.
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APPLICATION OF THE WEB-BASED APPLICATION FOR THE ASSESSMENT OF THE
QUALITY OF HEARING AID FITTING
The study presents application of the web-based application for the assessment of quality of hearing aid fitting. The
method consists of a survey supplemented with the test for recognizing the single syllable words under free-field conditions.
A web-based application has been developed to allow testing from any computer with the Internet access. The
implementation of the method in the form of a web-based application, allows a systematic and organized assessment of the
benefits gained from the hearing aid use. The application is an easy-to-use tool that can easily be modified.
On the basis of the study performed, it may be observed that in the case of 60% of subjects it was possible to achieve
benefit ≥10%, which signifies an effective fitting of the hearing aid. The highest benefit occurs for subjects with grade 2 and
3 of hearing loss according to the WHO scale.
Keywords: hearing aids, hearing aid fitting quality, web-based application.
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ŁĄCZENIE DANYCH POMIAROWYCH Z DODATKOWĄ WIEDZĄ METROLOGICZNĄ
W CELU OCENY NIEPEWNOŚCI POMIARU
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Streszczenie: Przedstawiono modus operandi w ocenie
niepewności pomiaru dla krótkich serii pomiarowych. Metoda
wykorzystuje dodatkową wiedzę metrologiczną do zwiększenia
liczby stopni swobody rozkładu t-Studenta, uzyskiwanego w
wyniku bayesowskiej analizy wyników pomiarów. W rezultacie
możliwe jest oszacowanie niepewności standardowych dla
najkrótszych serii pomiarowych, o długości = 2 i = 3.
Słowa kluczowe: standardowa niepewność pomiaru, krótka seria
pomiarowa, dodatkowa wiedza o procesie pomiarowym

1. WPROWADZENIE
Wspólny Komitet ds. Przewodników w Metrologii
(JCGM) zapowiada zmianę paradygmatu dotyczącego
sposobu obliczania standardowej niepewności pomiaru
metodą typu A. W obecnym przewodniku Guide to the
Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) [1]
obserwujemy mieszaninę częstościowego i bayesowskiego
pojmowania
prawdopodobieństwa.
Wyznaczanie
niepewności metodą typu A jest realizacją klasycznej analizy
statystycznej, natomiast metoda typu B, bazująca na
reprezentowaniu wiedzy przez rozkłady prawdopodobieństwa, jest bayesowska. Modyfikacja, która ma
obowiązywać w nowej wersji przewodnika, polega na
ujednoliceniu podejść w metodach typu A i B poprzez
zastosowanie w obu przypadkach bayesowskiej interpretacji
prawdopodobieństwa [2,3,4,5].
Użyteczną rolę w metrologii pełni statystyka
bayesowska oparta na dwóch założeniach. Pierwsze
założenie dotyczy obserwacji. Zakładamy, że obserwacje
pochodzą z rozkładu Gaussa o nieznanych parametrach wartości oczekiwanej
i odchyleniu standardowym .
Możliwe wartości tych zmiennych losowych, to
odpowiednio
i σ. Drugie założenie dotyczy rozkładu
a priori, który powinien być rozkładem nieinformacyjnym w
postaci iloczynu rozkładu równomiernego (dla nieznanej
wartości oczekiwanej
) i rozkładu apriorycznego
zaproponowanego przez Jeffreys’a o postaci
(dla
nieznanej wartości odchylenia standardowego ). Przy
takich założeniach, po zastosowaniu formuły Bayesa
dostajemy rozkład a posteriori, który po marginalizacji
otrzymuje postać [6]
|

=

1+

! ,

(1)

gdzie: # jest odchyleniem standardowym obliczonym ze
zbioru wyników pomiarów, $ jest wartością średnią tych
wyników.
Wyrażenie (1) jest rozkładem t-Studenta, o % = − 1
stopniach swobody, przesuniętym o $ i przeskalowanym
przez

√

.

W nowym przewodniku GUM, standardowa
niepewność pomiaru ) ma być reprezentowana przez
odchylenie standardowe rozkładu t-Studenta, a więc będzie
obowiązywał wzór
)=

*

* + √

.

(2)

Jak widać ze wzoru (2), cechą rozkładu t-Studenta jest
brak zdefiniowanego odchylenia standardowego dla liczby
stopni swobody mniejszej od % = 3. Zatem konsekwencją
implementacji wzoru (2) w analizie niepewności będzie
wymóg aby liczba pomiarów w serii nie była mniejsza od
= 4.
Podejmowano już próby rozwiązania problemu
wyznaczania niepewności dla przypadków % = 1 i % = 2.
Propozycja Kackera i Jonesa [7] polega na zastąpieniu,
współczynnika

*

* +

ze wzoru (2), mnożnikami 6,48 dla

serii pomiarów o liczebności = 2 i 2,19 dla liczebności
= 3. Proponowane wartości mnożników wynikają
z porównania połowy 95 % przedziałów objęcia rozkładu
t-Studenta: 12,71 dla = 2 i 4,30 dla = 3 z analogiczną
wartością 1,96 dla rozkładu normalnego.
W niniejszym artykule rozważamy praktyczny sposób,
który pozwala ocenić niepewność bazując na wynikach
uzyskanych w krótkich seriach pomiarowych. Stosując
statystykę bayesowską, można połączyć szczupłe dane
pomiarowe z dodatkową wiedzą o pomiarze, co powoduje,
że zwiększa się liczba stopni swobody rozkładu a posteriori
i odchylenie standardowe tego rozkładu staje się aplikacyjną
miarą niepewności.
Rozdział 2 przedstawia podstawy matematyczne
procedury zwiększającej liczbę stopni swobody rozkładu
a posteriori. W rozdziale 3 proponowana metoda jest
zastosowana w przykładowym zadaniu, którego celem jest
oszacowanie
niepewności
pomiaru
pojemności
pasożytniczych dużej liczby rezystorów SMD. W rozdziale 4

dokonano podsumowania i oceny zastosowanej metody
analizy niepewności.
2. UŻYCIE DODATKOWEJ WIEDZY METROLOGICZNEJ DO ZWIĘKSZENIA LICZBY STOPNI
SWOBODY ROZKŁADU A POSTERIORI
Właściwością bayesowskiego podejścia do analizy
niepewności jest możliwość wzięcia pod uwagę wiedzy
a priori o pomiarze. Twierdzenie Bayesa pozwala na
łączenie danych pomiarowych z informacją metrologiczną
pochodzącą spoza aktualnego pomiaru. Informacja ta
przedstawiana
jest
w
postaci
funkcji
gęstości
prawdopodobieństwa łącznego
, + . Rozpisując rozkład
łączny dostajemy
,

|

=

+

+

+

.

(3)

Zakładając, że obserwacje pochodzą z rozkładu normalnego
|

+

1
0, 2

~/

3

,

(4)

oraz, że odchylenia standardowe serii pomiarów podlegają
rozkładowi 4 5_ χ+ [8]
+

~ 4 5_ 8 + %0 ,

,

+
0

(5)

gdzie: 0 , 0 , 90 ˗ parametry rozkładu a priori, :0 – liczba
pomiarów wykonanych dla pozyskania dodatkowej wiedzy,
otrzymujemy rozkład aprioryczny
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Globalna gaussowska funkcja wiarygodności ma postać [6]
∏GH E

,

+
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A więc, dodatkowa wiedza metrologiczna, zakodowana do
postaci rozkładu a priori, wzbogaca rozkład a posteriori
o dodatkowe stopnie swobody.
Marginalizując łączny rozkład a posteriori (8)
względem + otrzymujemy niezależny od + rozkład
menzurandu
|

∝ J1 +
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Jest to rozkład t-Studenta o liczbie stopni swobody %K ,
zwiększonej dzięki dodatkowej wiedzy.
3. PRZYKŁAD
Rozważmy zadanie pomiarowe, którego celem jest
określenie pojemności pasożytniczych stu rezystorów
o konstrukcji przystosowanej do montażu powierzchniowego i nominalnej wartości rezystancji równej 1 MΩ (rys.
1). Pomiary wykonujemy za pomocą dokładnego miernika
LCR typu E4980A firmy Agilent (rys. 2). Elementy
mierzone dołączane są do przyrządu pomiarowego za
pomocą
adaptera
typu
16034E
firmy
Agilent,
przedstawionego na rys. 3. Z pola odczytowego przyrządu
(rys. 4) można uzyskać informację o wybranych warunkach
pomiaru: równoległy układ zastępczy, częstotliwość
pomiarowa 100 kHz, napięcie sygnału pomiarowego 1 V.
Uzyskiwane w tych warunkach wyniki pomiaru pojemności,
o wartościach na poziomie femtofaradów, są obarczone
błędami losowymi.
Bezpośrednie podejście do oceny niepewności
pomiaru polega na użyciu metody typu A, która sprowadza
się do wykonania kilkunastu pomiarów dla każdego ze stu
mierzonych elementów i klasycznym opracowaniu
wyników. Znaczna liczba mierzonych elementów powoduje,
że
bezpośrednie
podejście
cechuje
się
dużą
pracochłonnością.

!. (7)

+1

Po wymnożeniu rozkładu apriorycznego (6) przez globalną
funkcję wiarygodności (7) dostajemy łączny rozkład
a posteriori

:0

+|

,
0

∝

+ BC

−

I

+

<3
=

+

>? @−

− $ + BC = /_4 5_ 8 + J

>? @−

1L
K, 2

L

+1

; %K ,

A

+1

+
K M,

A%0

+
0

+

− 1 #+ +
(8)
Rys. 1. Mierzone elementy typu SMD

którego parametry wyznaczamy ze wzorów [8]:
K
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Jak wynika ze wzoru (11), liczba stopni swobody rozkładu
a posteriori %K jest równa liczbie pomiarów w serii ,
zwiększonej o liczbę stopni swobody rozkładu a priori %0 .
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Rys. 2. Dokładny miernik LCR E4980A firmy Agilent
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Zmniejszenie pracochłonności jest możliwe poprzez
skrócenie serii do 2 lub 3 pomiarów, lecz wtedy nie można
użyć wzoru (2) do oceny niepewności standardowej. Na
przeszkodzie stoi brak zdefiniowanego odchylenia
standardowego dla rozkładu t-Studenta o liczbie stopni
swobody mniejszej od % = 3.

(14) po wszystkich możliwych wartościach zmiennej
losowej otrzymujemy
W
(15)
| = U0
, +| V .
Przykładowe zmarginalizowane rozkłady a posteriori
dla siedmiu mierzonych elementów (7 serii po 2 pomiary)
przedstawiono na rys. 5 i 6. Na rys. 5, na wspólnym
wykresie zamieszczono rozkłady prawdopodobieństwa
a posteriori uzyskane z zastosowaniem informacyjnego
rozkładu a priori (linie ciągłe) oraz rozkłady uzyskane bez
uwzględnienia dodatkowej wiedzy o menzurandzie (linie
przerywane). Obie grupy wykresów na rys. 5 są rozkładami
t-Studenta, charakteryzującymi się różną liczbą stopni
swobody %K = 19 (z dodatkową informacją) i % = 1 (bez
dodatkowej informacji).

Rys. 3. Adapter typu 16034E, do pomiaru elementów SMD

Zwiększenie liczby stopni swobody rozkładu
a posteriori za pomocą dodatkowej wiedzy o procesie
pomiarowym usuwa tę przeszkodę. W celu pozyskania
dodatkowej wiedzy wykorzystujemy jeden ze 100
mierzonych elementów w roli „zwiadowcy” i wykonujemy
dla niego dostatecznie długą serię pomiarów, znacznie
dłuższą niż serie dla pozostałych elementów. Zakładamy
następnie, że z powodu podobieństwa obiektów pomiaru
przy kolejnych pomiarach warunki i charakterystyka procesu
pomiarowego nie ulegają zmianie (na przykład nie zmienia
się zakres pomiarowy) i można raz zdobytą wiedzę
metrologiczną, w zakresie dotyczącym niepewności,
rozciągnąć na wszystkie mierzone obiekty.
Na podstawie wyników serii :0 = 18 pomiarów,
wykonanych dla pierwszego elementu, uformowano rozkład
a priori (6), który koduje pozyskaną informację do postaci
rozkładu normalnego. Dla pozostałych 99. mierzonych
elementów wykonano tylko krótkie serie po dwa i po trzy
pomiary. Do analizy wyników pomiarów każdego elementu
zastosowano formułę Bayesa
,

+ |$

=

TN ,1 ; OKN ,1 O
K

,

(14)

gdzie: E , + ; $ – bayesowska funkcja wiarygodności,
, + – rozkład łączny, niosący zakodowaną informację
wstępną o zmiennych losowych
i
(rozkład
a priori),
, + |$ – rozkład a posteriori. Rozkład $ w
mianowniku wyrażenia (14) pełni rolę normalizującą.
Rozkład a posteriori jest rozkładem łącznym dla dwóch
zmiennych losowych - wartości oczekiwanej i odchylenia
standardowego. W celu otrzymania funkcji gęstości
prawdopodobieństwa a posteriori wyłącznie dla nieznanej
wartości oczekiwanej stosujemy marginalizację. Całkując

Rys. 5. Zmarginalizowane rozkłady a posteriori dla siedmiu
elementów mierzonych. Linia przerywana –rozkłady uzyskane bez
wiedzy apriorycznej % = 1 , linia ciągła – rozkłady uzyskane
z uwzględnieniem pełnej wiedzy apriorycznej N%K = 19O
150

100

p( |y)

Rys. 4. Pole odczytowe przyrządu E4980A
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Rys. 6. Zmarginalizowane rozkłady a posteriori dla siedmiu
elementów mierzonych. Linia przerywana – rozkłady uzyskane bez
wiedzy apriorycznej % = 1 , linia ciągła – rozkłady uzyskane
z wykorzystaniem wiedzy apriorycznej tylko w zakresie
niepewności pomiaru N%K = 19O

Rys. 6 przedstawia rozkłady prawdopodobieństwa
a posteriori uzyskane z uwzględnieniem dodatkowej
informacji tylko o odchyleniu standardowym (linie ciągłe)
oraz rozkłady uzyskane bez uwzględnienia dodatkowej
wiedzy (linie przerywane). Do rozpatrywanego zadania
pomiarowego, w którym mamy do czynienia z wieloma
obiektami pomiaru, lepiej dopasowany jest wariant
wykorzystujący ograniczoną informację aprioryczną,
ponieważ pozwala on na dominację danych pomiarowych w
rozkładzie a posteriori.
Wykresy z rysunków 5 i 6 pokazują, że uwzględniając
dodatkową wiedzę o pomiarze, otrzymujemy rozkłady
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a posteriori bardziej szczupłe i pozbawione „tłustych
ogonów”, co wynika ze wzrostu liczby ich stopni swobody.
Dla zmarginalizowanych rozkładów a posteriori,
uzyskanych z uwzględnieniem wiedzy apriorycznej w
zakresie dotyczącym niepewności, wyznaczono estymaty
wartości oczekiwanych Y
Y = UW
W

|

V ,

(16)

oraz odchylenia standardowe #Z wartości Y
#Z =

+
W
U WN − Y O

|

V .

(17)

Zgodnie z punktem 4.2.4 przewodnika [1], do
oszacowania niepewności metodą typu A przy krótkich
seriach pomiarowych można użyć posiadanej wiedzy
apriorycznej w formie odchylenia standardowego z dużej
próby (ang. „pooled standard deviation”), oznaczanego w
przewodniku jako #K . Wyznaczając z (17) odchylenie
standardowe z próby #K i postępując zgodnie
z zaleceniem przewodnika, dostajemy wzór roboczy do
obliczeń niepewności
)=

L

√

=

[2L
√

#Z .

=2

)/_^
9,8
10
9,7
10
11
9,7
9,8

Konieczność oceny niepewności pomiaru dla krótkiej
serii pomiarowej jest przypadkiem często spotykanym
w praktyce. Rozwiązaniem tego problemu może być użycie
statystyki bayesowskiej uwzględniającej dodatkową wiedzę
o spodziewanym zachowaniu się systemu pomiarowego,
pozyskaną w trakcie wcześniejszych pomiarów.
W wyniku takiego podejścia osiąga się trzy cele:
zwiększoną liczbę stopni swobody rozkładu a posteriori
i dzięki temu możliwość oceny niepewności standardowej
dla najkrótszych serii pomiarowych, zmniejszenie
niepewności pomiaru, oszczędność nakładu pracy.
Metoda jest użyteczna do oceny wyników pomiarów
dużej liczby jednorodnych obiektów o zbliżonych
właściwościach. Pomiary powinny być wykonywane w tych
samych warunkach.
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COMBINING OF MEASUREMENT DATA WITH ADDITIONAL METROLOGICAL
KNOWLEDGE FOR EVALUATING THE MEASUREMENT UNCERTAINTY
A modus operandi in the expression of uncertainty in measurement is presented. The method uses additional
metrological knowledge for increasing the degrees of freedom of Student-t distribution, obtained as a result of bayesian
analysis of small numer of observations. In consequence, type A uncertainty evaluation in the cases of
= 2 and = 3 is
possible. The method is useful for measurements of homogeneous objects. The constant measurement conditions are
required.
Keywords: standard measurement uncertainty, short measurement series, additional knowledge about measurement process.
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Streszczenie: Tematem referatu są zagadnienia dotyczące
modelowania matematycznego silnika, wyznaczania jego
parametrów, implementacji modelu w programie komputerowym
oraz opracowania aplikacji internetowej do potrzeb symulacji
stanów przejściowych i ustalonych silnika indukcyjnego
klatkowego typu Sg 132S-2A-G. Zagadnienia te są ściśle związane
z koncepcją Wirtualnego Laboratorium (WL) maszyn
elektrycznych rozwijanego od szeregu lat w Politechnice
Gdańskiej. To wirtualne laboratorium koresponduje do
rzeczywistego Laboratorium Maszyn Elektrycznych na WEiA PG.
W referacie opisano sposób opracowania modelu matematycznego
oraz iteracyjny algorytm wyznaczania parametrów obwodowych
silnika przy założeniu, że nie są znane jego wewnętrzne szczegóły
konstrukcyjne. Przedstawiono sposób implementacji modelu silnika
w aplikacji komputerowej przy wykorzystaniu programowania
zorientowanego obiektowo. Zastosowano hybrydowe podejście
ASP.NET w celu opracowania aplikacji internetowej do symulacji
pracy silnika.
Słowa kluczowe: aplikacja internetowa, silnik indukcyjny,
biblioteka .NET Framework, ASP.NET.

przeprowadzenia symulacji różnych stanów pracy maszyny z
wykorzystaniem jedynie przeglądarek internetowych. To
zapewnia powszechność dostępu do zasobów WLME
każdemu użytkownikowi z dostępem do Internetu
(stacjonarnego lub mobilnego). Architekturę WLME
przedstawia rys.1, natomiast opis koncepcji opisano w [1].
Istotnym
elementem
WLME
jest
program
komputerowy - dynamiczna aplikacja internetowa 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. Jest to aplikacja
hybrydowa typu ASP.NET [2] (ang. Active Server Pages)
opracowywana w środowisku Microsoft VisualStudio.

1. WPROWADZENIE
Dynamiczny rozwój technologii informatycznych (ang.
Information Technology - IT) dostarcza użytkownikowi
coraz bardziej wydajnych narzędzi (stacjonarnych i
mobilnych) do akwizycji, przetwarzania i archiwizacji
informacji. Ten szybki rozwój i powszechność użycia
narzędzi IT, zwłaszcza przez osoby uczące się sprawia, że
stosowanie nowoczesnych technologii IT w dydaktyce staje
się koniecznością. Obecnie funkcjonuje szereg form tzw. „Elearningu”, które implementowane są w różnych
środowiskach e-learningowych (ang. Virtual Learning
Environment - VLE).
Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PG (WEiA)
od szeregu lat rozwijana jest koncepcja Wirtualnego
Laboratorium Maszyn Elektrycznych (WLME) jako jednego
z komponentów VLE. To wirtualne laboratorium
koresponduje do rzeczywistego Laboratorium Maszyn
Elektrycznych na WEiA. Zasadniczym celem WLME jest
wspomaganie procesu nauczania oraz możliwość

Rys. 1. Architektura dynamicznej aplikacji internetowej WLME

W tej pracy poruszono dwa nowe zagadnienia nie
omawiane w [1]. Pierwsze dotyczy sposobu wyznaczania
parametrów maszyny indukcyjnej bez znajomości jej
wewnętrznych szczegółów konstrukcyjnych. Drugie dotyczy
wykorzystania kontrolki serwera WWW o nazwie Kreator
(ang. Wizard) do potrzeb funkcjonalności aplikacji WLME.

W rozdziale 2 przedstawiono model matematyczny maszyny
Sg132S-2A oraz sposób wyznaczania parametrów
obwodowych. W rozdziale 3 opisano hybrydową aplikację
serwerową w kontekście przedstawionej maszyny. Pokazano
interfejs aplikacji i wybrane wyniki symulacji obwodowej
silnika w stanie rozruchu.
2. MODEL MATEMATYCZNY SILNIKA Sg132S-2A
2.1. Podstawowe informacje o silniku
Obiektem aplikacji WLME w tej pracy jest silnik
indukcyjny klatkowy typu Sg132S-2A wyprodukowany
przez CELMA/Indukta S.A. Dane znamionowe silnika
podano w tablicy 1. Uzwojenie stojana jest skojarzone w
trójkąt. Stopień ochrony silnika IP-55.
Tablica 1. Dane znamionowe silnika indukcyjnego Sg132S-2A
Wielkość
Moc znamionowa - Pn
Napięcie znamionowe - Un
Prąd znamionowy - In
Prędkość znamionowa - nn
Moment znamionowy - Tn
Współczynnik mocy - cos(φn)
Sprawność - η

Jednostka
kW
V
A
obr/min
Nm
%

Wartość
5,5
400
10,4
2920
18,05
0,88
87

skupione elementy zachowawcze i dyssypatywne zarówno
elektryczne, jak i mechaniczne. Na rys.3 pokazano schemat
obwodu stojana silnika skojarzonego w trójkąt, który
zawiera skupione elementy uzwojenia (cewki Msa, Msb, Msc i
rezystory Rsa, Rsb, Rsc) oraz skupione elementy zewnętrzne
(cewki Msu, Msv, Msw i rezystory Rsu, Rsv, Rsw).
Uu(t)

Rsu

Msu

Msa

Rsa

Msv

Msb

Rsb

Msw

Msc

Rsc

ia
Uv(t)

Rsv
ib

Uw(t)

Rsw
ic

Rys.3. Schemat obwodu stojana silnika Sg132S-2A

Na rys.4 pokazano schemat ideowy uzwojenia wirnika
skojarzonego w gwiazdę, który zawiera skupione elementy
uzwojenia (cewki Mra, Mrb, Mrc i rezystory Rra, Rrb, Rrc).
Mra

Rra

Na rys.2 pokazano fotografię silnika Sg132S-2A
zainstalowanego w zespole elektromaszynowym z maszyną
prądu stałego i silnikiem synchronicznym PMSM.

id
Rrb

Mrb

ie
Rrc

Mrc

Rys.4. Schemat obwodu wirnika silnika Sg132S-2A
sprowadzonego do uzwojenia trójfazowego
Silnik indukcyjny Sg132S-2A

Rys.2. Fotografia silnika Sg132S-2A w zespole
elektromaszynowym

2.2. Model matematyczny
Do potrzeb WLME niezbędne są modele i parametry
obwodowe
kilkudziesięciu
maszyn.
Wyznaczanie
parametrów na drodze symulacji polowej lub w sposób
analityczny jest pracochłonne. Analizowane są zatem
modele uproszczone i szybsze sposoby wyznaczania
parametrów. W tej pracy założono, że nie są znane
wewnętrzne szczegóły konstrukcyjne maszyny indukcyjnej.
Przyjęto cztery podstawowe założenia upraszczające:
• obwód
elektryczny
wirnika
klatkowego
jest
sprowadzony do trójfazowego uzwojenia stojana;
• indukcyjności własne i wzajemne są niezależne od
prądów;
• indukcyjności wzajemne pomiędzy uzwojeniami stojana
i wirnika są mono-harmonicznymi funkcjami kąta
obrotu wirnika;
• uzwojenia stojana i wirnika są symetrycznie
rozmieszczone i mają takie same liczby zwojów.
Szczegółowa metodyka modelowania obwodowego
maszyn elektrycznych jest podana w [3,4]. U podstaw
budowy modelu obwodowego maszyny leży jej podział na
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Istotnym wnioskiem wynikającym z rys.3 i rys.4 jest to,
że obwód elektromagnetyczny silnika posiada 5
elektrycznych stopni swobody – prądy oczkowe ia, ib, ic w
obwodzie stojana oraz prądy oczkowe id, ie w obwodzie
wirnika. 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
Sg132S-2A są następujące:
ia  U u (t ) − U v (t ) 
 ia 
 ia 
i  
i 
 ib 

 b
d  b  U v (t ) − U w (t )   ∂
M( β )
ic = U w (t ) − U u (t ) −  M ( β )  ic ω r − R ( s)  ic ,
  (1)
  ∂β
dt i  
 id 
0
 d 
id 

0

 ie  
 ie 
 ie 
d
d
β = ω,
J ω = Telem (i, β ) + Text (t ) − Dω
dt
dt

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:
Telem (i, β ) =


1 T ∂
i  M ( β )  i , i T = [ia
2  ∂β


ib

ic

id

ie ] (2)
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Szczegółowa postać macierzy indukcyjności M(β) i
macierzy rezystancji R(s) podana jest w [5].
2.3. Wyznaczanie parametrów obwodowych
Ze względu na przyjęte założenia upraszczające oraz
symetrię uzwojeń stojana i wirnika do określenia wszystkich
wyrazów macierzy indukcyjności potrzeba trzech wartości:
indukcyjność rozproszenia jednej z faz Mσs=Mσr,
indukcyjność własna jednej z faz Ms=Mr, oraz maksymalna
wartość indukcyjności wzajemnej pomiędzy uzwojeniem
stojana i wirnika Msr. Do określenia macierzy rezystancji
wystarczy wartość rezystancji jednej z faz stojana lub
wirnika Rs=Rr. Potrzebne są jeszcze wartości momentu
bezwładności J i współczynnika tłumienia D. Razem jest
nieznanych 6 parametrów. Spośród tych parametrów
rezystancja uzwojenia może być zmierzona stosunkowo
łatwo i dokładnie. W tej pracy przyjęto, że takie parametry
jak: Mσs, Ms, Msr_max, J, D są nieznane i będą wyznaczone w
oparciu o proces iteracyjny w dwóch lub więcej etapach.
Proces ten polega na zdefiniowaniu w pierwszym
etapie w sposób arbitralny dyskretnych zbiorów pięciu
nieznanych parametrów {Mσs}, {Ms}, {Msr}, {J}, {D}.
Następnie wybiera się w sposób iteracyjny wszystkie
możliwe kombinacje wartości parametrów i przekazuje do
solvera równań (1) i (2). Każdy wynik symulacji porównuje
się z referencyjnym wynikiem uzyskanym na drodze
pomiarowej. Jako kryterium porównawcze zastosowano
metodę najmniejszych kwadratów. Kombinacja, przy której
uzyskano najlepsze dopasowanie wyniku symulacji z
przebiegiem referencyjnym wskazuje na parametry maszyny
dające wyniki o względnie dobrej aproksymacji. Kolejny
etap prowadzący do lepszej aproksymacji, to zmniejszenie
zakresu zbiorów (blisko wartości wyznaczonych w
pierwszym etapie) i ich liczebności.
W tej pracy do wyznaczenia parametrów przyjęto stan
rozruchu bezpośredniego a przebiegiem referencyjnym była
prędkość kątowa wirnika. Na rys.5 pokazano porównanie
wyników symulacji i pomiaru prędkości kątowej podczas
rozruchu bezpośredniego silnika. Procedurę wyznaczania
parametrów opracowano w programie Mathcad. Parametry
modelu przy tej symulacji są następujące: Mσs=Mσr=0,0045
H; Ms=Mr=0,25 H; Msr=0,248 H; J=0,013 kg·m2; D=0,11
Nm·s/rad. Rezystancja zmierzona metodą techniczną wynosi
Rs=Rr=0,59 Ω.
ω [rad/s]
150

100

symulacja
50

pomiar
0

0

t [s]
0.1

0.2

0.3

Rys.5. Porównanie wyników symulacji i pomiarów prędkości
kątowej silnika podczas rozruchu bezpośredniego

3. OPIS OPRACOWANEJ APLIKACJI ASP.NET
3.1. Struktura aplikacji ASP.NET
ASP.NET [2] jest technologią opracowaną przez firmę
Microsoft do tworzenia dynamicznej zawartości stron
WWW. Technologia ta wykorzystuje infrastrukturę .NET
Framework [7] oraz jej zasoby. Do zaprojektowania

omawianej aplikacji w charakterze 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.6. Zastosowano także arkusze stylów CSS (ang.
Cascading Style Sheets) do formatowania zawartości
HTML.

Projekt WWW w Visual Studio
Kod logiki programowalnej – język
zarządzany C#. Klasy silnika Sg132S-2A
Formularz WWW – znaczniki języka HTML
Interfejs użytkownika
Arkusze stylów CSS. Formatowanie
zawartości strony WWW

Rys.6. Struktura aplikacji internetowej symulatora obwodowego
silnika indukcyjnego

3.2. Interfejs aplikacji
Widok fragmentu graficznego interfejsu użytkownika
aplikacji serwerowej silnika Sg132S-2A L2 w przeglądarce
Google Chrome pokazano na rys.7. Szczegółowy opis kodu
programu można znaleźć w pracach [5,6].

Rys.7. Fragment interfejsu użytkownika dynamicznej aplikacji
serwerowej symulatora silnika Sg132S-2A

Funkcjonalność tej aplikacji oparta jest na
właściwościach zaawansowanej kontrolki serwera WWW o
nazwie Kreator (Wizard). Praca użytkownika z programem
polega na sekwencyjnym wyborze poszczególnych kroków z
paska nawigacji lub paska bocznego. Jest to szczególnie
istotne w procesie edukacyjnym, w którym użytkownik
powinien sekwencyjnie realizować poszczególne kroki
dotyczące procesu symulacji. Kroki, które zaproponowano
są następujące:
• About the application. Prezentuje cel i zakres aplikacji.
• Asynchronous ratings. Zawiera dane znamionowe
silnika.
• Assembly view. Przedstawia fotografie i rysunki z
wymiarami silnika.
• No-load test. Umożliwia symulację biegu jałowego
silnika.
• Short-circuit test. Umożliwia symulację zwarcia
pomiarowego silnika.
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•
•

Start-up test. Umożliwia symulację rozruchu silnika.
Comparison. Zawiera porównanie wyników symulacji z
wynikami pomiarów.

3.3. Wyniki symulacji
Na rys. 8 pokazano fragment interfejsu użytkownika
umożliwiajacy edycję parametrów rozruchu bezpośredniego.
Użytkownik
może
zdefiniować:
wartości
napięć,
indukcyjności i rezystancji w obwodzie zasilania, czas
symulacji, moment obciążenia itp. Na rys.9 pokazano
przebiegi prądów w obwodzie zasilającym silnik, natomiast
na
rys.10
pokazano
przebiegi
momentu
elektromagnetycznego oraz prędkości kątowej wirnika.

Rys.8. Fragment graficznego interfejsu użytkownika umożliwiajacy
edycję parametrów rozruchu bezpośredniego

4. WNIOSKI KOŃCOWE
Przedstawiona aplikacja jest jednym z komponentów
Wirtualnego
Laboratorium
Maszyn
Elektrycznych
rozwijanego w Politechnice Gdańskiej. Aplikacja jest
wsparciem procesu nauczania maszyn elektrycznych.
Atrybutem aplikacji internetowej jest globalny zasięg dostępna w sieci WWW. Może być uruchomiona za pomocą
przeglądarki internetowej.
Zaproponowany model matematyczny silnika ze
sprowadzonym uzwojeniem klatkowym do układu
trójfazowego generuje zbliżone do pomierzonych przebiegi
prądów stojana i prędkości kątowej. Metoda iteracyjna
wyznaczania parametrów obwodowych pozwala na ich
względnie poprawny dobór bez złożonych metod i układów
pomiarowych. Przebiegi symulacyjne są zbliżone do
pomierzonych, co oznacza, że zastosowany model i sposób
wyznaczania parametrów jest zasadny.
Zastosowanie zaawansowanej kontrolki serwera WWW
Wizard jest przydatne w procesie symulacji ze względu na
sekwencję kroków. Pozwala to na określenie pewnej
systematyki działań użytkownika w celu uzyskania wyniku
symulacji. Podejście to, okazało się być zasadne.
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Rys.10. Przebieg momentu elektromagnetycznego oraz prędkości
kątowej wirnika podczas rozruchu bezpośredniego

ASP.NET DYNAMIC INTERNET APPLICATION OF INDUCTION MOTOR FOR CIRCIUT
SIMULATION IN VIRTUAL LABORATORY OF ELECTRICAL MACHINES
This paper presents dynamic Internet application for circuit simulation of induction motor (Sg132S-2A type) using Web
browser. The application is implemented as component of Virtual Laboratory of Electrical Machines. The application was
developed using ASP.NET type project in Visual Studio software and is supported by the .NET Framework as integrated
component of Windows. Advanced Wizard control is implemented to obtain sequential processing of simulation. Circuit
parameters of this motor are determined using iteration process. In this process angular velocity at start-up test was taken as a
reference waveform. Graphical user interface of this application is shorty described to show the functionality of application.
Simulation results of electromagnetic torque, currents and angular velocity for start-up simulation are presented.
Keywords: Internet application, induction motor, .NET Framework library, HTML, ASP.NET.
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Streszczenie: Praca dotyczy rejestracji i parametryzacji alofonów
w języku angielskim z wykorzystaniem dwóch modalności.
W badaniach dokonano rejestracji wypowiedzi w języku
angielskim mówców, których znajomość tego języka odpowiada
poziomowi rodowitego mówcy. W kolejnym etapie wyodrębnione
zostały alofony z nagrań fonicznych i odpowiadające im sygnały
wizyjne. W procesie tworzenia wektorów cech wykorzystano
odrębne systemy parametryzacji, osobne dla każdej modalności. Do
parametryzacji sygnału fonicznego użyto typowych deskryptorów
stosowanych w obszarze rozpoznawania mowy i muzyki.
W nagraniach z systemu przechwytywania ruchu zaproponowano
własne rozwiązania. Do klasyfikacji alofonów wykorzystano sieci
neuronowe oraz maszynę wektorów nośnych w podejściu jednoi dwumodalnym. Stwierdzono, że skuteczność rozpoznawania
wzrasta wraz z wykorzystaniem więcej niż jednej modalności.
Słowa kluczowe: Sieci neuronowe, klasyfikacja, facial motion
capture.

1. WSTĘP
Obecnie obserwuje się znaczny wzrost popularności
rozwiązań związanych z automatycznym rozpoznawaniem
mowy (ASR – Automatic Speech Recognition). Główną
metodą klasyfikacji i wykrywania stosowaną w tej
dziedzinie jest uczenie maszynowe [1][2][3]. Większość
tych rozwiązań jest znana od lat i szczegółowo opisana
w licznych pracach [1][2][3]. Brakuje jednak prac nad próbą
klasyfikacji elementów mowy na poziomie alofonicznym.
Artykulacja alofonów jest złożonym procesem, dlatego
klasyfikacja pojedynczych alofonów jest znacznie
trudniejsza. Szczególnie zależność alofonu od poprzednich
dźwięków, kontekstu wypowiedzi, krótkiego czasu trwania
i indywidualnych cech wymagają zmiany podejścia znanego
z literatury. W związkuz tym zdecydowano się na użycie
technologii Facial Motion Capture (FMC), jako głównego
nośnika informacji związanego z artykulacją dźwięków
alofonicznych i przetestowanie przydatności takiego
podejścia. Innym wykorzystanym rozwiązaniem jest
połączenie parametrów audio, a mianowicie parametrów
mel-cesptralnych (MFCCs - Mel Frequency Cepstrum
Coefficients) i współczynników predykcji liniowej (LPC Linear Predictive Coding).
W literaturze opisano wykrywanie ruchu warg za
pomocą obrazu wideo [4]. Obecnie nie jest problematyczne
określenie regionu zainteresowania [5] (ROI – Region of
Interest) lub głębszego przetwarzania obrazu. Problem

stanowi ilość danych ograniczona z przyczyn praktycznych,
a mianowicie poprzez brak możliwości nagrania dużej liczby
mówców oklejonych markerami w czasie zbliżonym do
czasu
nagrania
korpusu
audio-video.
Algorytmy
automatycznego rozpoznawania mowy, takie jak głębokie
uczenie sieci neuronowych, są obecnie trenowane
z wykorzystaniem danych zebranych z setek lub tysięcy
mówców. Innym problemem jest ustawienie twarzy mówcy
w położeniu prostopadłym do kamery. Każda zmiana kąta
widzenia kamery powoduje przesunięcia, które w przypadku
obrazu twarzy mówcy w 2D znacznie wpływają na
uzyskane wyniki. Zastosowanie FMC ze znacznikami
rozmieszczonymi w przestrzeni 3D na powierzchni twarzy
pozwala na uzyskanie współrzędnych w trzech wymiarach.
W ten sposób problem z perspektywą widzenia zostaje
znacznie zredukowany. Wykorzystanie FMC powoduje
jednak szereg trudności, w szczególności związanych z
umieszczaniem znaczników na twarzach mówców i potrzebą
jednolitego oświetlenia całej twarzy.
Celem autorów tej pracy jest zbadanie możliwości
klasyfikacji alofonów z użyciem pojedynczych modalności
oraz ich fuzji jako podstawy do dalszych prac nad
systemami automatycznej transkrypcji fonetycznej mowy w
języku angielskim.
2. DANE
2.1. Sesje nagraniowe
Nagrania wykonano w przystosowanym pomieszczeniu
z wykorzystaniem ustrojów akustycznych w celu
ograniczenia niepożądanych dźwięków. Do nagrania sygnału
audio
wykorzystano
dwa
mikrofony:
krawatowy
oraz o charakterystyce superkierunkowej, podłączone
do zewnętrznego rejestratora. Sygnał został nagrany
z częstotliwością próbkowania 48 kHz i z rozdzielczością
16 bitów. Do przechwycenia danych FMC użyto sześciu
kamer Vicon Vero, podczas gdy wideo zostało nagrane przy
użyciu jednej kamery referencyjnej Vicon (120fps) i aparatu
cyfrowego (50 klatek na sekundę) oraz kamery sportowej
(240 klatek na sekundę). Przed każdym użyciem system
został skalibrowany, ponieważ pomiar fizycznej pozycji
znaczników jest niezbędny do prawidłowego ustalenia
pozycji markerów w programie.
Zastosowano 32 markery, z których 20 umieszczono
na wargach mówców. Jednocześnie 4 spośród markerów

zostały umieszczone na specjalnej czapce, która była
punktem odniesienia w stabilizowaniu obrazu FMC na etapie
przetwarzania końcowego. Rozmieszczenie markerów
przedstawiono na rysunku 1. Układ współrzędnych został
zorientowany w taki sposób, że twarz mówcy została
ustawiona równolegle do płaszczyzny XY, z współrzędnymi
osi Y skierowanymi w stronę czoła i podbródka oraz z osią
X biegnącą w kierunku uszu. Oś Z skierowana została
w stronę kamer.

wypowiedzi wypowiadanych fragmentów były również
problematyczne. Segmenty mowy mogą się znacznie różnić
pod względem czasu trwania, np. mniej niż 40 ms dla
samogłosek do prawie 400 ms dla dyftongów.
Nagrania wszystkich modalności zostały poddane
edycji i podzielone na sekcje alofonów przez ekspertów
z dziedziny fonologii, a następnie sparametryzowane przy
użyciu zestawu deskryptorów. Liczność otrzymanych grup
alofonów znacząco się od siebie różni,od 60 alofonów do
tylko 1, co utrudnia zastosowanie algorytmów uczących się.
3. PARAMETRYZACJA

Rys. 1. Rozmieszczenie markerów na twarzy mówcy

Sesje nagraniowe podzielono na dwa dni, pozyskano
dane od sześciu mówców. Każdy mówca wypowiedział 300
słów lub krótkich wyrażeń specjalnie wyselekcjonowanych
przez
współpracującego
fonologa,
aby
zawierały
odpowiednie warianty alofoniczne. W prezentowanym
badaniu wykorzystano wyłącznie wybrane samogłoski
i dyftongi. Wynika to z faktu, że posiadają one wyraziste
obrazowanie w systemie FMC, dlatego po konsultacji ze
specjalistą z dziedziny fonologii zdecydowano się nie
wykorzystywać w analizach spółgłosek. Z zasad fonologii
wynika, że samogłoski mają lepiej widoczne cechy
artykulacyjne, które są łatwiej zauważalne przy użyciu
nagrań FMC.
Podczas sesji nagraniowej napotkano kilka problemów.
Pierwszym problemem, jak wspomniano wcześniej, było
oświetlenie pomieszczenia. Światło w widmie widzialnym
może powodować tworzenie artefaktów refleksyjnych, które
wpływają na zapis FMC i które mogą, z kolei, tworzyć
obrazy fałszywych znaczników. Dlatego przy użyciu sygnału
podczerwieni, z której korzysta system FMC, nie można
było efektywnie zarejestrować danych bez doświetlenia
nagrywanej sceny. Co więcej, bez dodatkowego oświetlenia
nie jest możliwe nagrywanie filmów wysokiej jakości, które
były kluczowe z punktu widzenia specjalistów z zakresu
fonetyki w wykrywaniu i etykietyzacji konkretnych
samogłosek. Konieczne więc było użycie zarówno
oświetlenia sufitowego, jak i reflektora skierowanego
w stronę twarzy mówcy. Kolejnym problemem były
znaczące różnice w kształcie ust mówców. Spowodowało to
konieczność użycia nieco innego sposobu umieszczania
znaczników dla każdej z nagrywanych osób.
2.2. Akwizycja danych
Przygotowane nagrania zostały wykorzystane przez
specjalistów z dziedziny fonetyki do ręcznego oznaczania
alofonów i dyftongów. Ze względu na brak możliwości
automatyzacji procesu, etykietowanie zajęło około tygodnia
przetwarzania dla każdego mówcy. Był to proces całkowicie
manualny. Jest to jedna z największych wad takiego
podejścia, ponieważ pozyskanie większej ilości danych jest
procesem wyjątkowo czasochłonnym, nie pozwala
w konsekwencji na zastosowanie algorytmu decyzyjnego
opartego na głębokim uczeniu. Ponadto, różnice w czasie
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3.1. Normalizacja przesunięć
Pierwszą próbą sparametryzowania sygnału FMC było
stworzenie prostego, dwuparametrowego podejścia. Jako
parametry wykorzystano szerokość i wysokość otwartych ust
mówcy. Taki sposób parametryzacji występuje w literaturze,
jest jednym z podstawowych podejść w przypadku
parametryzacji ust na podstawie obrazu video [5].
Wyniki klasyfikacji z użyciem tego rodzaju
parametryzacji przy użyciu opisanej w pracy sieci
neuronowej przedstawiono w kolejnym rozdziale w tablicy
numer 1.
Ze względu na niewystarczającą dokładność tego
rodzaju parametryzacji opracowano inną metodę. Została
ona dokładnie opisana w innej pracy autorów dotyczącej
tematyki klasyfikacji głosek alofonicznych [6]. Jest to
parametryzacja
bazująca
na
przesunięciach
z
wykorzystaniem współrzędnych kartezjańskich w celu
zmiany pozycji markerów. Ten rodzaj parametryzacji został
wykorzystany w przykładach i w wynikach pokazanych
poniżej.
3.2. Parametryzacja sygnału fonicznego
W parametryzacji sygnału mowy stosuje się
zróżnicowane parametry. Na podstawie eksperymentów
przeprowadzonych w ramach badania alofonów [7][8]
stworzono zestaw cech składających się z deskryptorów
akustycznych, ich pochodnych i wartości statystycznych,
które niosą informację. Taki wektor parametrów obejmuje
parametry zarówno z dziedziny czasu i częstotliwości.
Parametry w dziedzinie czasu obejmują: środek ciężkości
(Temporal Centroid - TC), liczbę przejść przez zero (Zero
Crossing - ZC), energię RMS (Root Mean Square Energy),
czy wartość szytową do wartości RMS (Peak to RMS).
Parametry związane z dziedziną częstotliwości uzyskano
przez przekształcenie sygnału z dziedziny czasu
przy
użyciu
Dyskretnej
Transformacji
Fouriera.
Zastosowano następujące charakterystyki widmowe:
środek ciężkości widma gęstości mocy (Audio Spectrum
Centroid - ASC), wariancję środka ciężkości widma gęstości
mocy (Variance of Audio Spectrum Centroid - varASC),
odchylenie średniokwadratowe widma gęstości mocy (Audio
Spectrum Spread - ASSp), wariancję odchylenia
średniokwadratowego widma gęstości mocy (Variance of
Audio Spectrum Spread - varASSp), skośność odchylenia
średniokwadratowego widma gęstości mocy (Audio
Spectrum Skewness ASSk), wariancję odchylenia
średniokwadratowego widma gęstości mocy (Variance of
Audio Spectrum Skewness - varASSk).
[9][10]. Jak
wspomniano wcześniej, w rozpoznawaniu sygnału mowy
stosuje się najczęściej współczynniki mel-cepstralne
[11][12]. W niniejszym artykule wykorzystano 13
pierwszych współczynników MFCC (współczynniki
powyżej 13 reprezentują szybkie zmiany współczynników
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banku filtrów i nie są przydatne w ASR [13]), ich wariancje,
pochodne pierwszego i drugiego rzędu [13]. Za pomocą
wzoru (3.1) można obliczyć pochodne pierwszego i drugiego
rzędu:

=

∑

(
∑

)

(3.1)

gdzie: c - nty współczynnik cepstralny i współczynnik
dynamiczny pierwszego rzędu,
t - czas.
4. KLASYFIKACJA
4.1. Sieć neuronowa
W ostatnich latach w rozpoznawaniu mowy
i obrazów obserwuje się popularność podejścia "black-box"
z wykorzystaniem głębokiego uczenia. Podejście tego typu
stało
się podstawą do rozwoju wielu komercyjnych
systemów detekcji głosu i twarzy. Zwiększenie mocy
obliczeniowej
i
wykorzystanie
kart
graficznych
do przyspieszenia obliczeń równoległych przyczyniło się do
stworzenia bardziej złożonych topologii sieci neuronowych
do przetwarzania ogromnych ilości danych. Tymczasem
eksperymenty wykorzystujące dane FMC zapewniają
niezbyt
bogate
źródło
danych.
Dlatego
w przypadku danych wykorzystanych w prezentowanych
badaniach zdecydowano się na zastosowanie prostej
architektury sieci neuronowych typu feed-forward.
Zastosowano sieć neuronową wykorzystującą jedną ukrytą
warstwę składającą się z 30 neuronów, korzystającą
z funkcji aktywacji Relu (ang. Rectified Linear Unit).
Wielkość ostatniej warstwy jest określona przez rozmiar klas
będących
przedmiotem
klasyfikacji.
Sieć
została
zaimplementowana przy użyciu biblioteki Keras w języku
programowania Python [14].
Tablica 1. Wyniki klasyfikacji z użyciem sieci neuronowej
i prostej parametryzacji wysokość-szerokość
Mówca
1
2
3
4
5
6

Sieć Neuronowa (WS)
39,6%
33,4%
38,5%
20,1%
29,4%
37,2%

1
2
3
4
5
6

Sieć
Neuronowa
63,1%
47,1%
61,4%
35,1%
52%
44,5%

SVM
(POLY)
60%
40%
62,9%
28,6%
41,1%
88,6%

4.2 Maszyna wektorów nośnych
W przypadku użycia maszyny wektorów nośnych (ang.
Support Vector Machine) nie znaleziono opisanego
w literaturze zastosowania do klasyfikacji nagrań FMC.
Zatem podejście do tego tematu jest nowatorskie. Autorzy
musieli sami przetestować empirycznie różne modele
i ustawienia tego klasyfikatora zanim uzyskano
przedstawione w tej pracy rezultaty. Wykorzystano
wcześniejsze dokonania autorów w dziedzinie klasyfikacji
głosek alofonicznych przy użyciu sieci neuronowych
podczas tworzenia tego klasyfikatora [6][15]. Zastosowany
w tej pracy klasyfikator wykorzystujący maszynę wektorów
nośnych został zaimplementowany przy użyciu biblioteki
scikit-learn w języku programowania Python [16].
Zastosowany moduł przetwarzania danych był identyczny z
użytym dla sieci neuronowych.
Wykorzystano dwa rodzaje jądra: jądro wielomianowe
oraz jądro RBF (Radial Basis Function). Oprócz tego
zdecydowano się na zastosowanie wag dla użytych klas
ze względu na ich różnorodną liczebność w celu ich
zrównoważenia. Posłużono się również automatycznie
dobieranym współczynnikiem gamma, natomiast kształt
funkcji decyzyjnej przyjęto jako jeden vs reszta.
W przypadku użycia jądra wielomianowego skorzystano
z 3. stopnia tego jądra. Największym utrudnieniem
związanym z tym klasyfikatorem było jego dostrojenie. Ze
względu na specyficzne dane, było to zadanie nietrywialne.
Dodatkowo ilość danych oraz ich zaszumienie powodowały
trudności w poprawnej klasyfikacji.
5. PODEJŚCIE BIMODALNE
W tej części badań oceniono czy dane FMC mogą
poprawić rozpoznawanie samogłosek w podejściu
wielomodalnym. Do parametryzacji dźwięku użyto
standardowych funkcji MFCC, które zostały opisane
wcześniej. Algorytm decyzyjny wykorzystujący tylko sygnał
audio wykorzystuje współczynniki MFCC w wektorze cech.
Tablica 3. Wyniki klasyfikacji z użyciem dwóch modalności i
sieci neuronowej

Tablica 2. Zestawienie wyników klasyfikacji danych FMC dla
poszczególnych klasyfikatorów
Mówca

wykorzystywany do testów. Trening trwał 1500 epok.
W tablicy numer 2 przedstawiono średnie wartości
wszystkich iteracji.

SVM
(RBF)
71,4%
42,9%
60%
34,3%
32,4%
54,3%

Do treningu wykorzystano algorytm spadku gradientu
(ang Stochastic Gradient Descent) o współczynniku uczenia
0,01. Dane zostały wstępnie przetworzone przy użyciu
standardowej procedury wyrównywania wartości średniej
zbioru danych do zera (ang. zero-centering) i normalizacji
do przedziału [-1,1]. Do ewaluacji użyto 10-krotnej walidacji
krzyżowej, gdzie dla każdej iteracji wybierano model
z najlepszym wynikiem. Następnie model ten był

Mówca
1
2
3
4
5
6
SUMA:

SN (FMC)
63,1%
47,1%
61,4%
35,1%
52,1%
44,6%
49,6%

SN(AUD)
76%
80,3%
86%
84,9%
75,6%
82%
81,2%

SN (FUZ)
86,3%
86,3%
92,6%
85,4%
78,5%
85,4%
85,9%

Tablica 4. Wyniki klasyfikacji z użyciem dwóch modalności i
maszyny wektorów nośnych
Mówca SVM1
FMC
1
60%
2
40%
3
62,9%
4
28,6%
5
41,2%
6
45,7%
SUMA 43,5%
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SVM1
AUD
25,7%
28,6%
25,7%
54,3%
64,7%
51,4%
40%

SVM1
FUZ
80%
74,3%
80%
71,4%
73,5%
88,6%
77,2%

SVM2
FMC
71,4%
42,9%
60%
34,3%
32,4%
54,3%
48,6%

SVM2
AUD
60%
71,4%
77,1%
82,8%
70,6%
68,6%
71%

SVM2
FUZ
77,1%
74,3%
82,9%
74,3%
73,5%
91,4%
75,7%
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Testowano oba klasyfikatory w 3 ustawieniach: tylko
przy użyciu wektora cech audio, tylko wektora FMC oraz z
wykorzystaniem obu modalności. Wyniki klasyfikacji
przedstawiono w tablicy 3 dla sieci neuronowej oraz dla
tablicy 4 dla maszyny wektorów nośnych.
6. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów
zaobserwowano, że klasyfikator wykorzystujący sieć
neuronową jest bardziej skuteczny, niż maszyna wektorów
nośnych. SVM przy takich samych ustawieniach
algorytmów nie jest w stanie dobrze separować dane audio
i FMC, z kolei jednak
jest w stanie klasyfikować
ich fuzję danych z nieznacznie słabszą skutecznością niż
sieć neuronowa. Niestety brak większej ilości danych
uniemożliwia korzystanie z podejścia typu black-box
i wykorzystania głębokiego uczenia, które mogłoby
przynieść znacznie lepsze rezultaty. Jak wspomniano
wcześniej, brak danych wynika z faktu, iż zarówno czas
nagrań, jak i proces etykietyzacji
nagrań są bardzo
czasochłonne.
Należy zauważyć, że podejście bimodalne zwiększa
skuteczność rozpoznawania alofonów o kilka procent. Jest to
bardzo istotne w przypadku posiadania niewielkiej bazy
danych. Dzięki takiemu podejściu można łatwo zwiększyć
dokładność rozpoznawania głosek alofonicznych.
Kolejnym
wnioskiem
wynikającym
z przeprowadzonych badań jest istotna rola oświetlenia
w nagraniach FMC. Odpowiednie doświetlenie mówców
pozwoliłoby
na
uniknięcie
zaszumienia
danych
pochodzących z tej modalności. Szczególnie widoczne jest
to dla przypadku mówcy nr 4. Gorszy wynik klasyfikacji
najprawdopodobniej
jest
spowodowany
zmianami
warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.
W przyszłości autorzy pracy mają zamiar wykorzystać
inne rodzaje klasyfikatorów. Obiecującym kierunkiem ze
względu na parametry audio powinny być Ukryte Modele
Markowa (HMM – Hidden Markov Model). Wyzwaniem

pozostaje dostosowanie parametrów FMC do wymagań
tego klasyfikatora oraz wykorzystanie podejścia
bimodalnego.
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REGCORDING, PARAMETERIZATION AND CLASSIFICATION OF ALLOPHONES
EMPLOYING BIMODAL APPROACH
The paper concerns the recording and parameterization of allophones in English using two modalities. In the research,
the English speakers' statements were recorded. Those speakers’s language proficiency corresponds to the level of the native
speaker. In the next stage, allophones from audio recordings and corresponding visual signals were isolated. In the process of
creating feature vectors, separate parameterization systems were used for each modality. For the audio signal
parameterization, typical descriptors used in the area of speech and music recognition were chosen. In the case of the motion
capture system own solutions were proposed. For the purpose of allophones classification, neural networks and the suport
vector machine were used in both approaches. It has been found that the recognition efficiency increases with the use of more
than one modality.
Keywords: Neural networks, classification process, facial motion capture.
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INFORMACJA O XXIX CYKLU SEMINARYJNYM
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2019
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza do udziału w kolejnym
XXIX cyklu seminaryjnym
ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE ’2019
Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i sposobów wykorzystania komputerów w nauce i technice.
Seminarium różni się od typowych konferencji, ponieważ przy jednym spotkaniu wygłaszane są dwa lub trzy referaty.
Dzięki temu słuchacze przychodzący na dany odczyt są zainteresowani tematyką prezentowaną w referatach, a czasu na
spokojną dyskusję jest znacznie więcej.
Komitet naukowy
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – przewodniczący
dr inż. Lech Hasse, dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. PG, dr inż. Ludwik Referowski,
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG
Termin i lokalizacja seminarium
Seminarium będzie się odbywać we wtorki w okresie od marca do czerwca i od października do grudnia 2019 roku,
dzięki czemu autorzy referatów mogą zaproponować najbardziej dogodny termin. Referaty będą wygłaszane w kolejne
wtorki o godzinie 14:15 na terenie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w budynku imienia
Profesora Kazimierza Kopeckiego, w sali E-27.
Dokładny harmonogram odczytów będzie ogłoszony w marcu 2019 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 2019 roku.
Konkurs na najlepszy referat w ramach cyklu seminaryjnego
”Zastosowanie Komputerów Nauce i Technice’2019”
W oparciu o opinię Komitetu Naukowego Seminarium autorom dwóch najlepszych, opublikowanych referatów zostanie
przyznany dyplom i nagroda pieniężna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu 2020 roku.
Zgłoszenie udziału w seminarium
Streszczenie referatu o objętości pół strony formatu A4 napisane czcionką Times New Roman 10 pkt z pojedynczym
odstępem między wierszami (około 450 słów) przy zachowaniu 2,5 centymetrowego górnego, dolnego, lewego i prawego
marginesu winno być przesłane e-mailem do organizatorów do dnia 15 lutego 2019 na następujące dwa adresy:
lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@pg.edu.pl
Streszczenie powinno zwierać:
TYTUŁ REFERATU,
Imię i NAZWISKO autora (autorów)
Miejsce pracy, e-mail, Propozycję terminu wygłoszenia referatu.
Treść streszczenia …………………………….
Koszty udziału w seminarium
Ewentualne koszty przejazdów do Gdańska, noclegu i wyżywienia uczestnicy seminariów pokrywają we własnym
zakresie.
Autorzy referatów pokrywają koszty związane z wydaniem materiałów seminaryjnych, które wynoszą za każdy referat:
dla członków PTETiS - 170 PLN (opłata ulgowa)
dla pozostałych osób
- 270 PLN
W przypadku, gdy objętość referatu przekracza 4 strony, autorzy referatu pokrywają także koszty wydania dodatkowych
stron w wysokości 100 PLN za każdą dodatkową stronę nieparzystą. Istnieje również możliwość zamieszczenie kolorowych
rysunków w tekście po wniesieniu dodatkowej opłaty 120 PLN za stronę z rysunkami.
Opłaty za udział w seminarium należy wpłacać na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gdyni
Konto Nr 56 2030 0045 1110 0000 0426 3120
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Terminarz
do 15.02.2019- nadsyłanie kart zgłoszeniowych oraz streszczeń referatów
do 20.03.2019- informacje o akceptacji, wraz programem seminarium oraz wzorcem tekstu
do 30.09.2019 - nadsyłanie tekstu referatu w pliku doc lub docx za pośrednictwem poczty e-mail
Informacja w Internecie
Informacje o działalności Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej można
znaleźć na stronie internetowej:
https://eia.pg.edu.pl/ptetis
Informacje o seminarium są dostępne również za pośrednictwem telefonu komórkowego:
501-678-006
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
lmreferowski@wp.pl lub ptetis@pg.edu.pl
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INFORMATION FOR THE 29th SEMINAR
APPLICATION OF COMPUTERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY’2019
The Gdańsk Section of Polish Society Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS) invites you to
participate in the 27th Seminar
APPLICATION OF COMPUTERS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 2019
The aim of this Seminar is to bring together researchers, engineers and users in order to exchange experiences in using
computers in the fields of Science and Technology.
In this particular Seminar at every working meeting, only two or three papers will be presented, this will provide
greater time for discussion at the end of the presentations.
Scientific Committee
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk – president
dr inż. Lech Hasse, dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof, PG, dr inż. Ludwik Referowski,
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG
The Scientific Committee will be extended to include a number of additional delegates, expert in the field of the
submitted paper.
Dates and place of Seminar
The seminar meeting is to be held between March & June and between October & December 2019 on a Tuesday.
For this reason the authors can set the most convenient date of their presentation. The oral presentation of the paper will
take place at the Electrical and Control Engineering Faculty, Building of Prof. Kazimierz Kopecki at 14:15, room E-27, the
detailed of which will be announced in March 2018 .
Conference Proceedings
The submitted and evaluated papers, each by two independent reviewers, will be published in the following number of
periodical journal „The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdańsk University of
Technology”, ISSN 2353-1290.
Award for the Best Paper presented in the cycle of Seminars
”Application of Computers in Science and Technology 2019”
Based on the judgement of the advisors and members of the Scientific Committee, the author(s) of the ‘Best Paper
presented in Seminar 2019’ 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 2020.
Additional Information on the format of the submitted papers
The paper is to be written in 10-point Times New Roman Regular, single-spaced type, and may be up to 500-1000
words in length in A4 format with 2,5 cm top, bottom left and right margins.
The paper should be sent to organiser as doc or docx file.
lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@pg.edu.pl
Closing date of submittal: 15th February 2019
The summary should contain the following:
TITLE OF PAPER, Name and SURNAME of author(s)
Organisation, e-mail, Approximate date of presentation
Paper: 500-1000 words
Costs of participation in the Seminar
The participation in the Seminar is free of charge. The only expense to the author(s) will be the cost of publication in
the following number of periodical journal „The Scientific Papers of Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdansk
University of Technology” ISSN 2535-1290. For the 4 pages of A4 format paper:
40 € - for the Members of PTETiS (Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering)
65 € - for other participants
If the paper exceeds 4 pages additional cost of 25 € per page will be included. It is possible to print color figures in the
paper at additional cost 30 € per page The costs of travel to Gdańsk and the cost of lodgings will be covered by the
participant(s).
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The payment of fees will be via international bank transfer to:
BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/Gdynia ul. Armii Krajowej 25, PL 81-395 Gdynia, Poland, Swift: PPABPLPK
Bank Account: PL 56 2030 0045 1110 0000 0426 3120,
Please ensure that the name of the participant(s) is included.
Important dates
February 15 , 2018 - participant(s) application with summary of paper
March 20th, 2018
- notification of acceptance with programme of seminar and template of paper for publication
September 30th, 2018 - submission of full papers (electronic copy as doc or docx file)
th

Information on the website
Further information on the Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering can be found on the
website:
https://eia.pg.edu.pl/ptetis

Further information regarding the Seminar is also available via the mobile number:
+48 501-678-006
or by e-mail:
lmreferowski@wp.pl and ptetis@pg.edu.pl
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