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Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw współczesnym trendom żywieniowym Centrum Wdrożeń
i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Katedra i Zakład Zdrowia
Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie po raz drugi organizuje
Międzynarodową Konferencję

„Naturalna i Bezpieczna Żywność
Istotnym Elementem Zdrowia Publicznego”,
która odbędzie się w dniu 21 marca 2013 roku w Collegium Maius Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie ul. Jaczewskiego 4.
W interdyscyplinarnym gronie specjalistów obejmującym obszary nauki,
biznesu i polityki poruszone zostaną zagadnienia kluczowe dla kształtowania
właściwych nawyków odżywiania i wypracowania standardów w zakresie
żywienia i zdrowej diety. Podjęta inicjatywa wynika z szerokiego spektrum
zainteresowań
współczesnego
społeczeństwa
podnoszeniem
wartości
codziennego odżywiania, które w dużym stopniu może zapobiegać wielu ciężkim
chorobom.
Część konferencyjna zostanie otwarta wykładem inauguracyjnym,
po którym nastąpi panel dyskusyjny (Policy Forum). Program konferencji będzie
obejmował trzy grupy tematyczne:
Moduł I
- Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych,
Moduł II - Żywienie szpitalne,
Moduł III - Rehabilitacja i aktywność fizyczna z elementami Fitness.
Więcej informacji na stronie http://www.zdrowiepubliczne.umlub.pl/
Honorowym Patronatem konferencję objęli:
Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego,
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

2

IAPGOŚ 1/2013

ISSN 2083-0157

OD WYDAWCY
Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Państwa ręce pierwszy w 2013 roku numer
wydawanego przez CITT LPNT kwartalnika IAPGOŚ.
Gorąco polecamy artykuł prof. Stanisława Wincenciaka,
prof. Jacka Starzyńskiego oraz mgr inż. Przemysława Płonecki
na temat wpływu warunku brzegowego Dirichleta na szybkość
i stabilność symulacji prądów wirowych elektrycznym potencjałem skalarnym.
W numerze znajdą Państwo również artykuł prezentujący
analizę szumów napięciowych wnoszonych przez główne bloki
typowego kanału odczytowego przeznaczonego do rejestracji
sygnałów neurobiologicznych, w tym wyniki pomiarów
zaprojektowanego 8-kanałowego układu scalonego przeznaczonego do rejestracji szerokiej gamy sygnałów neurobiologicznych, autorstwa dr inż. Piotra Kmon oraz mgr inż. Piotra
Otfinowskiego
Miłośnikom blogowania polecamy artykuł o opracowanej
przez studentów Politechniki Lubelskiej na kierunku
informatyka aplikacji mikroblogowej opartej o HTML5 i CSS3.
Specjaliści zajmujący się rozwiązaniami opartymi o LED
na pewno nie przeoczą artykułu mgr inż. Tomasza Cegielskiego
przedstawiającego kanałowy moduł LED do systemu wspomagającego rozwój roślin. Zastosowanie go może umożliwić
wpływanie nie tylko na fotosyntezę, ale również na fotomorfogenezę. Pozwoli to na m.in.. poprawę plonowania i uzyskiwanie
roślin lepiej przystosowanych do transportu oraz wstrzymanie
kwitnienia przed dostarczeniem sadzonek do sklepu.
INFORMACJE

SKŁAD RADY PROGRAMOWO-NAUKOWEJ

prof. Waldemar Wójcik (Politechnika Lubelska, Lublin) – przewodniczący
prof. Kazimierz Adamiak (University of Western Ontario, Ontario, Kanada), prof. Darya Alontseva (D.Serikbaev East Kazakhstan
State Technical University, Ust-Kamenogorsk, Kazachstan), prof. Shin-ichi Aoqui (Sojo University, Kumamoto, Japonia), prof. Javier
Ballester (Universidad de Zaragoza, Saragossa, Hiszpania), prof. Anatolij Bielecki (National Aviation University, Kijów, Ukraina),
prof. Yurii Bobalo (Lviv Polytechnic National University, Lwów, Ukraina), prof. Oleksy Borysenko (Department of Elektronics
and Computer Technics, Sumy, Ukraina), prof. Hartmut Brauer (Universität Potsdam, Poczdam, Niemcy), dr Kathleen Curran
(School of Medicine & Medical Science, Dublin, Irlandia), prof. Milan Dado (University of Žilina, Żylina, Słowacja), prof. Jarmila
Dedkova (Brno University of Technology, Brno, Czechy), dr Józef Dresner (EUROTEK International, Warszawa), prof. Pavel Fiala
(Brno University of Technology, Brno, Czechy), prof. Vladimir Firago (Belarusian State University, Mińsk, Białoruś), prof. Aleksandr
Galuszkin (Moscow Institute of Physics and Technology, Moskwa, Rosja), prof. Jan Górski (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków),
prof. Antoni Grzanka (Politechnika Warszawska, Warszawa), dr Jeni Heino (Helsinki University of Technology, Helsinki, Finlandia),
prof. Oleksandra Hotra (Politechnika Lubelska, Lublin), prof. Zenon Hotra (Lviv Polytechnic National University, Lwów, Ukraina),
prof. Piotr Kacejko (Politechnika Lubelska, Lublin), prof. Yurii Krak (V.M.Glushkov Institute of Cybernetic of NAS of Ukraine,
Kijów, Ukraina), prof. Yurii Kryvonos (V.M.Glushkov Institute of Cybernetic of NAS of Ukraine, Kijów, Ukraina), prof. Piotr Lesiak
(Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom), prof. Georgii Lysychenko (National Academy of Sciences, Institute
of Environmental Geochemistry, Kijów, Ukraina), prof. Volodymyr Lytvynenko (Kherson National Technical University, Chersoń,
Ukraina), mgr inż. Andrzej Łobzowski (Firma LAB-EL, Warszawa), prof. Henryk Madura (Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa), prof. Artur Medvied (Riga Technical University, Ryga, Łotwa), dr Paweł Mergo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin), prof. Andrzej Nafalski (South Australia University, Adelajda, Australia), prof. Vladymir Odżhaev (Belarusian State
University, Mińsk, Białoruś), prof. Jan Owsik (Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa), prof. Il Han Park (Sungkyunkwan
University, Suwon, Korea), prof. Sergey Pavlov (Vinnytsia National Technical University, Winnica, Ukraina), prof. Wiaczesław
Pietrow (członek korespondent NANU, Kijów, Ukraina), prof. Liudvikas Pranevicius (Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa),
prof. Denis Premel (CEA Saclay, Gif-sur-Yvette, Francja), dr Jason Riley (The Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child
Health and Human Development, Bethesda, USA), prof. Ryszard Roskosz (Politechnika Gdańska, Gdańsk), mgr inż. Paweł Rutkowski
(Przedstawicielstwo FLIR Systems AB, Warszawa-Piaseczno), prof. Przemysław Sanecki (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów),
prof. Jan Sikora (Politechnika Lubelska, Lublin), prof. Stanislav Slosarcik (Technical University of Kosice, Koszyce, Słowacja),
prof. Jan Sroka (Politechnika Warszawska, Warszawa), prof. Bohdan Stadnyk (Lviv Polytechnic National University, Lwów,
Ukraina), prof. Henryka Danuta Stryczewska (Politechnika Lubelska, Lublin), prof. Batyrbek Sulemenov (Kazakh National Technical
University, Ałmaty, Kazachstan), prof. Valery Szmarow (National Aviation University, Kijów, Ukraina), mgr Jerzy Szyndler (Centrum
Innowacji i Transferu Technologii LPNT, Lublin), prof. Mirosław Świercz (Politechnika Białostocka, Białystok), prof. Stanisław
Tarasiewicz (Université Laval, Quebec, Kanada), dr Murielle Torregrossa (Université de Strasbourg, Strasburg, Francja),
prof. Andrzej Wac-Włodarczyk (Politechnika Lubelska, Lublin), doc. dr inż. Zygmunt Warsza (Przemysłowy Instytut Automatyki
i Pomiarów, Warszawa), mgr Grzegorz Woźniak (Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT, Lublin), prof. Sotoshi Yamada
(Kanazawa University, Kanazawa, Japonia), prof. Xiaoyi Yang (Beihang University, Pekin, Chiny), prof. Mykola Yermoshenko
(International Academy of Information Sciences, Kijów, Ukraina), dr Athanasios Zacharopoulos (University College London, Londyn,
Wielka Brytania), prof. Ivan Zharski (Belarusian National Technical University, Mińsk, Białoruś), prof. Cao Zhihong (The Institute
of Soil Science, Nanjing, Chiny), prof. Paweł Zhukowski (Politechnika Lubelska, Lublin)
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ARTYKUŁ REKLAMOWY

CLC - Creative Learning Communities
Numer projektu: 510576-LLP-1-2010-1-IT-LEONARDO-LMP

W kreatywności przyszłość

Projekt CLC szansą na pozytywną zmianę w procesie kształcenia
Niewystarczająca liczba zadań wymagających samodzielnego
myślenia, utrwalanie schematów niemal na każdym etapie
edukacji, zniechęcanie do kreatywnego rozwiązywania
problemów i brak rozwijania umiejętności wykorzystywania
zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach - to tylko niektóre cechy
charakterystyczne dla obowiązujących metod nauczania.
Czy istnieje sposób, aby nauka przestała jawić się jako żmudny
i nudny obowiązek? Model „twórczego uczenia się”,
opracowywany w ramach projektu CLC (Creative Learning
Communities) ma szansę zmienić ten smutny obraz.

Badania Centralnej Komisji Edukacyjnej, przeprowadzone na grupie uczniów z 14 tys. polskich
szkół podstawowych, wskazały na znaczne braki w zdolnościach skutecznego porozumiewania się
oraz na niedostateczne umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach. Uczniowie
podstawówek mieli duże problemy z zadaniami, które odbiegały schematem od wcześniej
rozwiązywanych. Część z nich w ogóle nie czytała lub zapoznawała się skrótowo z poleceniem.
Niewłaściwe nawyki nabyte we wczesnej fazie edukacji wpływają na zdolność przyswajania wiedzy
przez uczniów w całym okresie ich nauki i dorosłym życiu - nawet osoby dojrzałe często nie są
w stanie przełamać barier uczenia się nowych rzeczy, absorbowania i umiejętnego wykorzystania
zdobywanych informacji. Skutkiem niewłaściwego systemu kształcenia jest także stale obniżający się
poziom edukacji, co wpływa na kondycję intelektualną całego społeczeństwa.
Próby zmiany powyższego stanu rzeczy podjęła firma Danmar Computers wraz z partnerami
z Austrii, Malty, Wielkiej Brytanii i Włoch w ramach projektu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez
całe życie”. Celem projektu było wypracowanie kreatywnych rozwiązań w dziedzinie systemu szkoleń
zawodowych, zebranie najlepszych narzędzi i zaproponowanie nowych. Główny produkt projektu,
Toolbox jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych pod adresem skills4me.eu. Toolbox umożliwia
zapoznanie się z katalogiem istniejących narzędzi, ich komentowanie oraz uczestniczenie w tworzeniu
nowych.
Zakończenie ponad dwuletniego projektu odbyło się podczas międzynarodowego seminarium,
27 lutego w hotelu Grand w Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich do zapoznania się
z projektem CLC oraz materiałami z seminarium: danmar-computers.com.pl.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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IMPREZY SPECJALISTYCZNE

WARSZTATY DOKTORANCKIE WEII PL
W dniach 01-02.02.2013 r. na Wydziale Elektrotechniki
i Informatyki w Politechnice Lubelskiej odbyły się coroczne
zimowe Warsztaty Doktoranckie (WDWEiI2013) (fot. 1 i 2).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tematyka warsztatów obejmowała takie zagadnienia jak:
elektrotechnika,
automatyka i robotyka,
informatyka,
elektrotechnika,
bioinżynieria,
mechatronika,
metrologia,
elektroenergetyka,
odnawialne źródła energii.

W warsztatach wzięli udział doktoranci z Politechniki
Lubelskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Spotkanie podzielono na dwa dni, w trakcie których odbyło się
pięć sesji.
Spotkanie rozpoczęto od sesji specjalnej zorganizowanej
w związku z europejskim projektem współpracy międzynarodowej
KORANET. Doktoranci mieli okazję wysłuchać wykładów
międzynarodowych specjalistów zajmujących się badaniami nad
plazmą.
Pierwszą sesję warsztatów wygłoszono w języku angielskim.
W jej ramach zaprezentowano referaty przygotowane przez
prelegentów poświęcone innowacyjnym metodom wykrywania
źródeł geotermalnych, zastosowaniu mobilnych czujników w telemedycynie oraz inteligentnym sieciom elektroenergetycznym.

Po krótkiej przerwie kawowej odbyła druga sesja, w ramach
której uczestnicy mogli wysłuchać referatów m.in. o zastosowaniu
akcelerometrów jako markerów do rejestracji stanu aktywności
pacjenta, nowych rozwiązaniach stosowanych przy wytwarzaniu
nanokompozytów oraz funkcjonowaniu klastrów w sektorze
odnawialnych źródeł energii w Polsce. Poruszono również
problemy dotyczące przeszkód w integracji aktywnego szkła
transparentnego z warstwą fotowoltaiczną. Pierwszy dzień
warsztatów zakończył się uroczystą kolacją.
Następnego dnia odbyły się trzy sesje, w trakcie których
zaprezentowano nowe zagadnienia. Tematy wygłoszonych
referatów były równie interesujące co w dniu poprzednim.
Dotyczyły m. in. nowego systemu optymalizacji mocy farm
wiatrowych,
rozszerzonej
rzeczywistości,
właściwości
magnetycznych roztworów stałych oraz metod pomiaru
temperatury plazmy niskotemperaturowej.
W przerwie między sesjami doktoranci zwiedzili Zamek Lubelski oraz Kaplicę Trójcy Świętej (fot. 3).
Na zakończenie Warsztatów Doktoranckich 2013 wybrano
najlepszą prezentację, którą wygłosił prelegent Zbigniew Omiotek
pt. Zastosowanie wybranych metod uczenia maszynowego
do klasyfikacji obrazów USG tarczycy (fot. 4).
Patronat nad warsztatami objął JM Rektor Politechniki
Lubelskiej prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko oraz Dziekan Wydziału
Elektrotechniki i Informatyki prof. dr hab. inż. Henryka
Stryczewska. Patronat Honorowy objęło Polskie Towarzystwo
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Stowarzyszenie
Elektryków Polskich, natomiast patronat medialny czasopismo
naukowe Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce
i Ochronie Środowiska.
Adam Rzepecki, fot. Rafał Borowiec

Fot. 1. Zimowe Warsztaty Doktorantów WEiI PL 2013

Fot. 2. Podczas obrad

Fot. 3. Uczestnicy warsztatów podczas zwiedzania
Kaplicy Trójcy Świętej

Fot. 4. Zbigniew Omiotek - zwycięzca konkursu
na najlepszą prezentację warsztatów

5

IAPGOŚ 1/2013

ISSN 2083-0157

SPECIALIZED SYMBOLIC COMPUTATION FOR STEADY
STATE PROBLEMS
Marcin Sowa

Silesian University of Technology, Faculty of Electrical Engineering

Abstract. An implementation of symbolic computation for steady state problems is proposed in the paper. A mathematical basis is derived in order
to specify the quantities that the implementation will concern. An analysis is performed so that an optimal algorithm can be chosen in terms of the two
chosen criteria – the operation time and memory needed to store symbolic expressions. The implementation scheme of the specialized class for symbolic
computation is presented with the use of a general figure and by an example. The implementation is made in C++ but the presented idea can also
be applied in other programming languages that share similar properties. A program using the proposed algorithm was studied for its efficiency in terms
of calculation time and memory used by symbolic expressions. This is made by comparing the calculations made by the author’s program with those made
by a script written in Mathematica.
Keywords: symbolic computation, steady state, C++ implementation

SPECJALISTYCZNE OBLICZENIA SYMBOLICZNE DLA PROBLEMÓW
W STANACH USTALONYCH
Streszczenie. W artykule zaproponowano implementację obliczeń symbolicznych dla problemów w stanach ustalonych. Wyprowadzono podstawę
matematyczną aby sprecyzować wielkości, dla których dokonana jest implementacja. Przeprowadzono analizę dzięki której dobrano optymalny algorytm
pod względem wybranych kryteriów użyteczności tj. czasu wykonywania operacji oraz pamięci wymaganej do zapisu wyrażeń symbolicznych. Schemat
implementacji specjalistycznej klasy do obliczeń symbolicznych przedstawiono za pomocą ogólnego schematu oraz z wykorzystaniem przykładu.
Implementacji dokonano w języku C++ lecz ogólna idea przedstawiona jest w ten sposób, aby można ją było wykorzystać również w innych językach
programowania o podobnych cechach. Wydajność programu wykorzystującego proponowany algorytm sprawdzono pod względem czasu wykonywania
obliczeń i zajmowanej pamięci przez wyrażenia symboliczne. Dokonano tego poprzez porównanie obliczeń z autorskiego programu z wykonanymi przez
skrypt napisany w programie Mathematica.
Słowa kluczowe: obliczenia symboliczne, stany ustalone, implementacja w C++

Introduction
Symbolic computation is applicable in analyses that require
the presentation of relationships between parameters or certain
quantities and quantities that are observed. Among programs for
mathematical analysis with a featured ability of symbolic
computation, one can distinguish popular software such
as Mathematica [1] or Maple [2]. These include a wide range
of methods when it comes to operations on (or between) symbolic
expressions. Symbolic computation can also be performed
in Matlab [3], where the Symbolic Math Toolbox [4] was created
for these purposes. The mentioned commercial software mostly
has symbolic computation implemented in such ways that it is
possible to present symbolic expressions in various forms i.e. they
can be expanded, reduced etc.
A versatile approach such as the one proposed by the
mentioned software has many benefits. However, in many cases
the calculations require a long time to be completed. They also
require much computer memory for complicated and large
expressions to be stored.
An implementation of a specialized case of symbolic
computation is considered i.e. dealing only with specific
problems. Here the implementation is proposed for certain steady
state problems.
The paper addresses a case where in an engineering problem,
the symbolic expression form is known i.e. all symbolic
expressions can be presented in the one desired form. This also
means that any operations performed on the symbolic expressions
will allow to obtain an expression following the same general
rules. This allows to reduce the overall description of possible
symbolic expressions.
The paper aims at proving that an implementation
of a specialized symbolic computation algorithm can be useful
in steady state problems. Results of two chosen criteria are
of interest. The first is an observation of the amount of memory
used in order to store the symbolic expressions. Secondly,
the presented implementation is examined in terms
of the calculation time required to perform an operation between
symbolic expressions. Observations are made with reference
to results obtained by a chosen commercial program (in this case
Mathematica). The paper also presents the simplicity
of the chosen implementation of symbolic computation.

Symbolic computation in steady states can be useful in many
technical genres that contain complicated mathematical
calculations e.g. the author has shown that the presented
implementation can be used for certain nonlinear electromagnetic
field problems [5, 6, 7].

1. Mathematical background
This section provides the mathematical basis of the selected
symbolic expressions and the operations that they undergo. First,
it must be mentioned that the further presented expressions
concern only steady state problems. The numerical presentation of
a single quantity dependent on time can be (among other forms)
made with the use of a cosine Fourier series:
x(t ) =

hmax

∑ Bh cos(hω0t + ξ h ).

(1)

h=0

If a presentation using symbols must be made, the above can
be written with taking into account that Bh = Bh(s) and ξh = ξh(s),
where s is introduced as a vector of base symbolic expressions.
If the implementation is to be made so that every result of
operations performed on the time dependent quantities of the form
(1) is to yield a result following the same general rules, an
assumption must be made that between two expressions of the
form (1) only mathematical operations of either addition,
subtraction or multiplication are performed.
Because a presentation through cosine Fourier series was
chosen, it is assumed that the base symbolic expressions are those
determining amplitudes and phase shifts of the Fourier series.
Because various dependencies on the base expressions can be
present at each harmonic, a description can be introduced, which
depicts each harmonic through sub-terms. These are described by
a unique j index each and together form subsequent time harmonic
functions:
hmax  M h

x(t ) = ∑  ∑ Ah, j ah, j (c) cos(hω0t + θ h, j + f h, j (α )) ,
(2)


h = 0  j =1

where the base symbolic expressions determining the amplitudes
are:
(3)
c = [c1 c2 ... cn ],
and phase shifts are determined by the following vector of base
symbolic expressions:
α = [α1 α 2 ... α m ].
(4)

(

)
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As mentioned, the discussed symbolic expressions are either
added, subtracted or multiplied hence a general form of the time
function can be derived:
hmax  M h

 n p 
x(t ) = ∑  ∑  Ah , j  ∏ ci h , j ,i  ⋅

h =0  j =1 
 i =1

m


⋅ cos hω0t + θ h , j + ∑ g h , j ,k α k   
k =1



(5)

ah, j (c) = ∏ ci
and sum:

p h , j ,i

,

i =1

(6)

m

f h, j (α ) = ∑ g h, j , k α k ,
k =1

implementation will also work properly. Modifications can also be
made to the algorithm for similar dependencies if needed.
It can be noticed, that although the implementation has been
brought forth for systems of a certain type (Figure 1) one can also
use the proposed symbolic computation for parametric analysis
where additional base expressions in the c or α vectors can
represent the properties of the object S. These would respectively
affect the amplitudes or phase shifts of certain functions.

2. Specialized symbolic class implementation

where it can be observed that p ∈ ℕ0, g ∈ ℤ. One can notice that
the form (5) is derived in such a way that when the mentioned
mathematical operations (addition, subtraction or multiplication)
are made on the given expressions then the result will also be
obtained in the above form.
One can notice, that the number of sub-terms (given by Mh for
each harmonic) represents the number of dependencies on the base
symbolic expressions c and α. The smaller the Mh value, the less
the amount of memory the algorithm will use to store the symbolic
expressions. This also affects the time that will be used for the
operations on the symbolic expressions. A minimal amount of
sub-terms for a given time harmonic can be provided by such an
implementation that will ensure that the product:
n

ISSN 2083-0157

(7)

are not repeated in a single time harmonic.
A simplification is made in the implementation so that it deals
with objects of inputs given as Fourier series of unknown
amplitudes and phase shifts. The output is given also by Fourier
series (Fig. 1). Further simplifications can be made when the
specifications of the object S are known. In the current
considerations it is assumed that during the calculation of the
output vector y(t), the Fourier series with symbolic expressions
undergo only the three mentioned basic mathematical operations.

The previous section presented a detailed description of the
mathematical basis of the discussed implementation. This
paragraph explains how the mathematical basis is used for the
implementation. Possibilities of various ideas are mentioned in
order to find an optimal solution satisfying the criteria of memory
and operation time.
The form (5) allows the first partition to be made so that it
does not concern symbolic expressions directly i.e. the partition
into harmonic terms. For this purpose, a separate class may be
implemented. In order to present each harmonic separately, it is
useful to apply complex numbers. At the initial ramification, the
form (5) can be presented through the vector:

x = [ x0

x1 ... x h max ],

(9)

where the element of index h, responsible for the respective
harmonic can be expressed as follows:
Mh
m
 n



x h = ∑ Ah , j  ∏ ci p h , j ,i  exp i(θ h , j + ∑ g h , j , kα k ) . (10)
k
=
1


j =1
 i =1

At the stage of the symbolic expressions (10), vectors can be
used to represent consecutive terms with a varying j index.
However, if taking into account the aforementioned property that
p and g are both integers, then the indexing according to j can be
replaced by an indexing by the integers p and g. The latter idea has
a specific advantage that when the indexing is used, the existing
dependencies between the complete symbolic expressions and
individual base symbolic expressions can be directly retrieved.
The simplest manner in which the above idea can be
accomplished in C++ is the presentation through a 2n-dimensional
dynamic array. The exponentiations p and the multipliers g would
(along with certain auxiliary variables) allow to point out the
complex value Ah,jexp(iθh,j). The indexing allows to assure that the
(6) and (7) expressions are not repeated in a single time harmonic
(what was mentioned in the previous section). This could aid both
in memory and calculation time efficiency (the search for the same
existing dependence on c and α would require additional
computation time).
To leave the idea in the form of a 2n-dimensional array would
however leave a serious flaw. This is because if symbolic
expressions are large then they would be presented as data of
2n

∏ iN

elements (including an i1×i2×…×i2n array). In the case of

N =1

Fig. 1.

Exemplary system where the presented implementation may be used

If the base symbolic expressions are amplitudes and phase
shifts of certain initial time functions then it can be assumed that:
(8)
n = m.
The implementation (as will be shown in the next paragraph) is
made so that if the above equality is not fulfilled then the

rare occurrences of certain dependencies (exponentiations p and
multipliers g) this would lead to a large amount of zero elements
(which would mainly lead to unneeded memory being occupied
and, what follows, the operation time would be increased). In
order to reduce the said drawbacks, an implementation has been
applied that uses consecutive object links. The object sequences
express dependencies on the base symbolic expressions. The last
objects in the sequences then link to appropriate Ah,jexp(iθh,j)
complex values.
If additionally the assumption (8) is made, then the
dependencies on ci and αi can be represented through a single
object in each sequence. It can be then assumed that the
consecutive objects express the relationship with base complex
symbolic expressions c understood as:

c i = ci eiα i .

(11)

The general idea of how the proposed implementation deals with
storing a symbolic expression is depicted in Figure 2.
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If, like mentioned in paragraph 1, one would want n≠m to be
assumed, the class can be modified so that instead of 2D dynamic
arrays, one can construct 1D arrays in objects for each base
symbolic expression alone. The most important part is that the
code must know how to handle each variant.

Fig. 2.
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Sketch of the idea of symbolic computation objects

An exemplary configuration of symbolic object chains is
presented in Figure 3 in order to clarify the idea even further.

order to verify the correctness of the proposed method. The results
of a few calculations have been compared to ascertain whether a
specially written C++ program and Mathematica yield equivalent
expressions. Furthermore, the comparison is made with respect to
the mentioned efficiency criteria.
The implementation has been made in C++ but it can also be
applied in other languages that allow for such linking of data types
as discussed here.
The implementation of the specialized symbolic computation
uses a harmonic balance vector (9) that expresses the Fourier
series terms by complex numbers. This representation has also
been adapted in exemplary Mathematica scripts which will be
used in the comparative analysis. Thus, from the point of view of
operations on time harmonics, the C++ implementation will
generally not differ from the Mathematica scripts. It is the
symbolic expressions that will be dealt with much differently.
Mathematica includes an extensive assortment of tools, which
allow operations on symbolic expressions, but it is not guaranteed
that an optimal operation will be performed with respect to
memory and computation time efficiency. Several drawbacks of a
versatile implementation are worth mentioning:
• because one does not specify the intermediate or final form,
the expressions often become larger than necessary, hence
much more memory is used,
• because of the expressions being larger, operations between
the symbolic expressions have a longer completion time,
• separate functions used for simplifying large expressions and
putting them into the desired form need to be implemented
because one can never guarantee that the result will be
obtained in the desired form.
However the author has made an effort so that the
Mathematica scripts used in the comparative analysis will be
improved in order for them to be more efficient in the sense of the
chosen criteria of efficiency. For the comparative analysis, two
exemplary operations made on symbolic expressions in steady
state are brought forth. The results of these operations are the time
functions as follows:
r1 (t ) = ( A1c1 cos(ω0t + θ1 + α1 ) + A2 c2 cos(3ω0t + θ 2 + α 2 ) )9 , (12)
r2 (t ) = ( A1c1 cos(ω0t + θ1 + α1 ) + A2 c2 cos(3ω0t + θ 2 + α 2 ) )4 ⋅

⋅ ( A3c3 cos(ω0t + θ 3 + α 3 ) + A4 c4 cos(3ω0t + θ 4 + α 4 ) )7 .

(13)

Two variants of a Mathematica function have been proposed
to deal with the multiplication of symbolic expressions in steady
state. They both differ only by the function Reduc that changes
the form of the symbolic expression. The script is as follows:

Fig. 3. Example of how a set of symbolic object chains formulates a symbolic
expression

3. Test problems
A comparative analysis is performed which aims at verifying
whether the proposed implementation is made properly i.e. if, in
accordance with the intent, the description’s simplifications and
implementation idea create an efficient algorithm with respect to
the chosen criteria of memory and computation time reduction.
Mathematica is an efficient environment for the analysis of
various mathematical problems and features a wide variety of
operations on expressions in symbolic form. Therefore, it has been
chosen as a referential program for the comparative analysis in

multharmsWD[v1_,v2_,harms_]:=Module[{s1,s2,retv,i1,i2},
s1=Dimensions[v1,1][[1]];
s2=Dimensions[v2,1][[1]];
retv=ConstantArray[0,harms+1];
For[i1=1,i1≤s1,i1++,
For[i2=1,i2≤s2,i2++,
If[ i1+i2-2≤harms,
retv[[ i1+i2-1 ]]+=v1[[i1]]*v2[[i2]]/2;];
If[ Abs[i1-i2]≤harms,
If[i1-i2≥0,
retv[[i1-i2+1]]+=
v1[[i1]]* Reduc[Conjugate[ v2[[i2]] ]]]/2;
,
retv[[i2-i1+1]]+=
v2[[i2]]* Reduc[Conjugate[ v1[[i1]] ]]]/2;
];
];
];
];
retv];

In the first case the Reduc function is:

Reduc[x_]:=TrigToExp[ComplexExpand[x]];

and in the second variant:

Reduc[x_]:=TrigToExp[Simplify[ComplexExpand[x]]];

An additional function can be written for an exponentiation of the
symbolic expression:
harmsdonWD[v1_,n_]:=Module[{i1,s1,retvec,s2},
retvec=v1;
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For[i1=1,i1≤n-1,i1++,
s1=Dimensions[retvec,1][[1]];
s2=Dimensions[v1,1][[1]];
retvec=multharmsWD2[retvec,v1,s1+s2+1];
];
retvec
];

2.5GHz and total available 3.25GB RAM. Both Mathematica and
the author’s program have used a single core for the calculations.
Mathematica for Students 8 has been used.

4. Conclusions

The script checking the time and memory used by the operations
(12) and (13) is:
t0=SessionTime[];
r1=harmsdonWD[{0,(25+410I)*A1*Exp[I*fi1],0,(45+86I)*A3*
Exp[I*fi3]},9];
t1=SessionTime[]-t0;
Print[t1]
Print[Floor[ByteCount[r1]/1024]]
t0=SessionTime[];
r2=multharsWD[harmsdonWD[{0,(25+410I)*A0*Exp[I*fi0],0,(45
+86I)*A1*Exp[I*fi1]},4],
harmsdonWD[{0,(41+41I)*A2*Exp[I*fi2],
0,(34+26I)*A3*Exp[I*fi3]},7],50];
t1=SessionTime[]-t0;
Print[t1]
Print[Floor[ByteCount[r2]/1024]]

Naturally, both scripts allowed to obtain different (though
equivalent) expressions at a different computing duration. It is
possible that when using other functions, different results could be
obtained.
Results of both quantities determining the efficiency (in the
understanding of the chosen criteria) are presented in Tables 1 and
2. These are respectively – the time needed to perform the given
operation in order to obtain the symbolic expressions (i.e. r1(t) and
r2(t)) and the memory used for the storage of the symbolic
expression resulting from the mathematical operation.
Table 1. Time needed to perform the operations of the chosen symbolic expressions
Time used for operation (s)
Obtained
expression

Program using
the symb class

Mathematica
script
(variant 1)

Mathematica
script
(variant 2)

r1(t)
r2(t)

0.046
1.109

43.166
198.641

58.400
255.254

Memory used (KB)
Obtained
expression

Program using
the symb class

r1(t)
r2(t)

144
2664

The author’s proposition of an implementation of specialized
symbolic computation for steady state problems has been
presented. The mathematical basis has been given that determined
the rules for the algorithm to follow.
In accordance with a derived mathematical basis an analysis
has been performed that allowed to choose the proper algorithm
which could be effective in terms of the chosen criteria.
The chosen implementation has been explained with the aid of
a general figure along with an exemplary set of object chains in
order to clarify the symbolic expression presentation.
To verify whether the implementation is useful, it was
ascertained if the algorithm allows to store a symbolic expression
with the use of a small amount of memory. Furthermore, another
verification has been made (which is also affected by the previous
criterion) i.e. the time needed to perform certain operations on
symbolic expressions has been observed.
The implementation has been made for chosen problems but
certain propositions are also mentioned to extend its use for
similar mathematical tasks.
In order to perform a comparative analysis, Mathematica has
been chosen as it allows to perform a wide variety of operations
on symbolic expressions. Additionally, it contains functions that
allow for various presentations of symbolic expressions (their
reductions, expansions etc.).
The author has written two scripts in Mathematica that allow
to perform the comparative analysis in terms of the mentioned
criteria of efficiency. It has been noticed that, in accordance with
the intent, the proposed implementation is efficient i.e. a lot less
memory is used to store symbolic expressions and the calculations
are performed a lot quicker. This supports the idea of applying
such specialized schemes of symbolic computation for certain
problems instead of general algorithms during which all types of
different symbolic expression forms are supported.

References

Table 2. Memory required to store the given symbolic expression
Mathematica
script
(variant 1)
73293
114316
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Mathematica
script
(variant 2)
41097
27611

A clear relation can be noticed that both the author’s program
and Mathematica take more time to complete the calculation of
obtaining r2(t). It is however interesting that the second variant of
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functions that change the form of symbolic expressions. It is
possible that a more efficient script can be written than the ones
proposed in this paper.
The proposed algorithm has proven to be useful because of its
efficiency in terms of the chosen criteria. Very complicated and
large symbolic expressions were computed in a very short time.
Additionally the symbolic expressions resulting from the
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CONSTRUCTION AND VERIFICATION OF MATHEMATICAL MODEL
OF MASS SPECTROMETRY DATA
Małgorzata Plechawska-Wójcik
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Abstract. The article presents issues concerning construction, adjustment and implementation of mass spectrometry mathematical model based
on Gaussians and Mixture Models and the mean spectrum. This task is essential to the analysis and it needs specification of many parameters of the model.
Keywords: Maldi-Tof mass spectrometry, Gaussians, Gaussian Mixture Models, SVM-RFE classification

KONSTRUKCJA I WERYFIKACJA MATEMATYCZNEGO MODELU DANYCH
WIDM MASOWYCH
Streszczenie. Artykuł przedstawia kwestie związane z konstrukcją, dopasowaniem i implementacją modelu matematycznego widm masowych opartego
o rozkłady normalne i mieszaniny rozkładów oraz o widmo średnie. To zadanie jest kluczowe dla analizy, wymaga też określenia wielu parametrów
modelu.
Słowa kluczowe: spektrometria masowa Maldi-Tof, rozkłady Gaussa, mieszaniny rozkładów Gaussa, klasyfikacja SVM-RFE

Introduction
Mass spectrometry is popular, widely used technique of
determination of complex data composition. It is essential
technique used in proteomic, applied to identification of proteins
and their dependencies in biological tissues [9, 10]. Proteomic
approaches to interpretation of biological phenomenon on the
level of proteins constitutes opportunities for development and
advancement of medical diagnosis in many diseases area. In
particular the proteomic analysis offers great promise to
understanding the process of tumor development in human
organism and its response to the therapy. Proteomics gives hope to
the oncology development through better understanding,
improvement diagnosis and development of new more efficient
drugs.
The most important proteomic branches are: identification of
proteins in the analysed sample, proteins features characteristic,
specification of the proteins number in the sample and comparison
of the proteins features.
Proteomic methods [22] must be able to deal with huge
amount of data and information. High-bandwidth mass
spectrometry, identification of protein complexes, studies of
protein mixtures and evaluation of proteins expression requires
advanced techniques. The development of proteomic techniques
and tools gives opportunities of detection and analysis of proteins
primarily in terms of medical diagnosis and new methods of
treatments. Also statistical analysis, especially classification plays
an important role in the process of the analysis of large data sets.
There are still ongoing search for efficient methods of
classification fulfilling the high requirements for high sensitivity
and specificity. Moreover, the identification of proteins is a hard
task which needs to consider many factors [34] (not always unique
amino acid sequences, possible several different coding genes,
existence of polymorphism genes resulting in different proteins
variants, posttranslational modifications, etc). Today proteomics
examines the complex protein interactions and modifications in
terms of simultaneous analysis of thousands of data. Proteins
identification is usually carried out by comparing the measured
properties of the protein to those known and documented,
available in biological (proteomic) data bases. The mass of protein
derived in the mass spectrometric studies is one of the most
commonly used properties. It enables low or non-invasive study of
protein profiles in blood, plasma or urine.
Mass spectrometry is an analytical technique that allows
accurate measurement of mass to charge ratio of the proteins. Is
used to identify chemical compounds and to determine their
structure and elemental composition. In proteomics, this method is
used primarily to determine the composition of complex mixtures,
in particular the identification of proteins. The spectrometer work
consists of three stages: ionization of molecules, the selection of
charged particles and their detection.

One of the most popular mass spectrometry used
in the proteomic research is Maldi-Tof. It is based on using of
matrix absorbing the laser beam. Sputtered and spared in the
electric field ions hit the detector which determines the mass
of ions on the basic of their velocities and time of flight through
the spectrometer [26].
Result of spectrometric studies is presented in the form of the
mass spectrum. The spectrum presents the dependence of mass-tocharge ratio (M/Z) and intensity. Intensity determines the number
of ions that hit the detector in a small, fixed time interval. This
interval is determined is the time resolution of the instrument and
usually varies in the range 1 - 4 nanoseconds. Examples of mass
spectra are presented in Fig 1.

Fig. 1.

Examples of mass spectra

1. Models of mass spectra analysis
A model is mathematical data representation used to present
a process or phenomenon in a simplified manner. This way
of the process description allows better understanding
of its characteristics. For example, the model can be created
through the construction of the classifier using a specific learning
set and data set.
In the case of high-bandwidth mass spectrometry data
important issue is to determine the purpose and tasks of the
analysis. The next step is to select appropriate methods and tools
for the data exploration. The analysis is performed to answer
questions about patterns and the most important features in the test
dataset. The phases of this analysis are presented in Fig 2.
The analysis of data groups may be based on different kind
of method such as clusterization (unsupervised learning method),
classification and regression. Proteomic, data are often analysed
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with support vector machines (SVM [4, 35, 36]). Highly
multidimensional data need also dimension reduction techniques
like PCA (Principal Component Analysis) [35], PLS (Partial Least
Squares) [38], ICA (Independent Component Analysis [11, 19] or
MDS (multidimensional scaling) [34]. They enable to choose the
most significant features from the classifier point of view.
However, most of dimension reduction methods have limitations,
like independence of the analyzed variables, or necessity of the
normal distribution.
Research design

Preliminary data processing
(data transformation, missing values handling)

Visual data representation
(histogram, point charts)

Classes dicovery

Classes comparison
(discriminating features
discovery)

Classes discriminant
(classifier construction)

Evaluation
(statistical hypothesis testing, cross-validation)

Results interpretation
(new hypothesis, new knowledge)

Fig. 2.

Typical for proteomics construction and the data model analysis scheme

Before mass spectrometry classification analysis data need to
be pre-processed and prepared. It is of great importance for the
process of the further analysis and quality of obtained results.
Pre-processing steps may vary depending on the specific type
of data and proposed exploration method. In the case of proteomic
data coming from mass spectrometry studies noise correction,
baseline correction, normalisation, spectra alignment are usually
required [26, 27]. Sometimes also missing data are handled. Noise
removal and baseline correction is usually necessary due to matrix
noise, other sample contamination and instability. Amount of
noise in the spectrum is a determinant of the spectrum quality.
Noise and baseline corrections can be performed with multiple
shifted windows with defined width, discrete-wavelet
transformation
(especially
undecimated
discrete-wavelet
transformation, UDWT [16, 20, 21]), the least-squares digital
polynomial filter (Savitzky and Golay filters) or nonparametric
smoothing (locally-weighted linear regression with specified
window size and type of kernel). There are also methods
considering peaks shape and localization, based on the rule the
higher the weight, the wider and lower peaks. The important issue
is also resolution of the device. Resolution is determined the
percentage of the weight. While the weight increases, the device
resolution worsens. That is why spectra of low molecular mass
have better resolution and their peaks are more separable. The
shape of the peaks, however, varies along with the spectrum.
The higher the M / Z is, the lower and wider peaks may become.
The most popular method of normalization consists in scaling all
spectra to total ion current (TIC) value or to constant noise.
Sometimes also trimming, binning and the mean spectrum
calculation is performed.
The primary source of information about proteins, their
sequences and the genes encoding them constitutes biological
databases. Data contained in such databases come from research
experiments and their interpretation, publications and other
databases. Research centres which undertake the construction and
maintenance of biological databases often cooperate and exchange
data. The problem of biological databases are huge growth of
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information and the associated need of standardization and
structuring of stored information. Biological data, in particular
protein data, are difficult to manage because of the continuous
flow of information and lack of uniform standards and methods of
naming classification. Continuous exchange of data contained in
different databases enable frequent updates. On the other hand,
there is a need of continuous control of data quality and
consistency. There are conducted works on automation of this
process and developed of new comparison and integration
methods. The best-known biological databases are: UniProt,
NBCI, KEGG, EXPASY, HPRD, EPO-KB.
However, before the classification and proteins searching one
need to find peaks of the spectrum. There are different models
used to perform this task. The most popular one is based on local
maxima and minima chosen from the mass spectrum [26, 33, 39].
The real peaks can be chosen only among local maxima which are
higher than a the signal to noise ratio (S/N) [15, 23, 24]. It enables
detection of peaks with the highest values of intensity [1, 37].
Other methods try to distinguish between noise and the real peaks
considering the shape of peaks [17, 18].
A model proposed by K. Coombes, K. Baggerly, J. Morris et
al [10, 26] defines distribution of the mass spectrum of the signal
in accordance with eq. 1.
(1)
f (t) = B (t) + N ⋅ S (t) + e (t)
where f(t) is the observed signal, B(t) – Baseline,
N – normalization ratio, e(t) – noise. Correct signal is defined as
S(t). It can be modeled as a sum of independent, sometimes
overlapped peaks, each of which corresponds to a single protein.
Peak shapes can be estimated empirically on the based on physical
simulation of the ToF analyzer process. The noise e(t) is defined
as white noise [14]. Baggerly et al. [2] considering the inclusion of
the additional noise model time-dependent factor. The method
assumes using of the mean spectrum, undecimated discrete
wavelet transformation (UDWT) denoising and local minima and
maxima analysis.
There is also a group of methods modeling spectra with a set
of member functions. Decomposition may be based on the wavelet
transformations [13, 30] or composition of Levy processes [8].
Mixture models are a good way of large data sets modeling.
They are usually used to model natural phenomena and biological
processes. They can be also applied in image processing and
clustering. Mixture models are often complex, they consist of
many individual probability distributions. Mixture models allow
interpret the whole population as a composite of an adequate
number of sub-populations, which enable to perform detailed
analysis and obtain better estimation. In practice, the most
commonly used mixture models are based on Gaussian
distributions. Such mixtures are known as Gaussian Mixture
Models (GMM).
The main task associated with mixture models is to determine
their parameters. The number of unknown parameters is 3k-1,
where k is the number of Gaussian mixture’s components.
For each mixture component one need to estimate both its
Gaussian parameters and its weight. The parameters estimation
task may occur to be complex. The more components are included
in the mixture, the harder and more time consuming is the
estimation task.
The task of mixture models parameters solving can be treated
as a missing data problem. It can be formulated as a task of
determining the membership of a group of data points to one of
the distributions in the mixture. This membership is unknown and
must be estimated. Parameters of the model should therefore be
chosen so that the data points were represented by their
membership to the individual components of the mixture.

2. Expectation-Maximization Algorithm
The parameters of the mixture model need be estimated with a
method, which is able to handle the missing values. In case of
complex problems where the number of parameters to estimate is
large, typical estimation methods, like the maximum likelihood,
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are not appropriate to solve this tasks. An additional difficulty is
the existence of many local likelihood function extremes.
Therefore, likelihood maximisation of the data fit to the Gaussian
mixture model can be performed with Expectation-Maximization
algorithm (EM) [12]. The EM method assumes the existence of
hidden variables. In the case of mixture models the hidden
variables represent variables defining affiliation of the each
observation to one of the Gaussian components.
EM algorithm is an iterative method, consisting of a repeated
measures (E and M). Diagram of its operation is shown in Figure
3. E and M steps are executed in a loop until the accuracy is
reached. In each subsequent step new parameters values are
calculated. If the number of components is known, the initiation
step of the algorithm is to determine the initial conditions.
The use of GMM for spectra modeling is based on the
assumption that one peak is represented by a single Gaussian
distribution. Each Gaussian defines and models one component of
the spectrum. To calculate the model parameters one need to use a
modified version of the algorithm Expectation-Maximization. This
version is adjusted to the nature of spectrometry data.
Application of the EM algorithm requires adjustment of input
data, because the standard version of EM requires a onedimensional input vector. For the purposes of spectrometric data a
weighted version of the algorithm was implemented. It considers
the intensity of the spectrum characterizing the repetition number
of the corresponding M / Z values.

Fig. 3.

The flow diagram of the EM algorithm

3. Mass spectra modeling using Gaussians
and GMM
The protein mass spectra decomposition methodology might
be based on Gaussian Mixture Models. This way of mass spectra
processing is possible and gives good results, which has been
confirmed by the results of the analysis of real data (presented
later in this paper).
This mass spectral analysis method is based on peaks
modelling with Gaussian distributions. Such modelling involves
the appropriate choice of distributions’ parameters. It enable to
represent peak shapes and to model the spectra in the easy way.
Using of Gaussian distributions to model peaks allows to
consider measurement errors which also can be modelled using
Gaussian distributions. In most of the known methods these errors
must be corrected by the difficult process of alignment of the
peaks in different spectra collections. Gaussian distributions
modelling does not need the aligning process, because when
probability distributions are used, measurement ambiguities are
allowed for a single spectrum.
A single Gaussian distributions may be applied, however, only
in the case of spectra with a perfectly separable peaks. In practice,
the spectra analysis is done using mixtures of distributions instead
of single distributions.
Moreover, the possibility of modelling mass spectra using
mixtures justifies the idea of spectra modelling with single
Gaussian distributions. GMM spectra modelling is based on the
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assumption that the individual peaks are modelled by Gaussian
distributions. However, the use of the mixture instead of single
Gaussians considers the additional interaction between closely
located peaks. Mass spectra reflect the number of processes
occurring in the human body. These processes are often correlated
and it has its reflection in a spectrum and in the lack ofseparability
between the individual peaks. This fact should be upheld, as it
brings information together. Application of mixtures enables
considering the dependences between peaks and modelling of
overlapped measurement errors present in adjacent regions of the
spectrum. Separate peak identification could lead to incorrect
variance estimation of individual Gaussians, since it is impossible
to make their total separation. Simultaneous peak modelling can
solve this problem. The measurement inaccuracy correction
conducted in this manner allows to increase the quality of the
assessment model. Solving the parameters of the mixture,
however, needs to define many properties, such as the number of
model components, the initial parameters values, the convergence
criterion, calculations accuracy or the use of the mean spectrum.

4. Problems of the model implementation
Expectation-Maximization algorithm is efficient method of
GMM estimation. However, to obtain repeatable, reliable results
one needs to appropriately chose all parameters, such as the model
parameters, its correctness, number of the model parameters,
initial values, stop criterions, calculation accuracy and quality
assurance.
Parameters of the pre-processing can be adjusted to the
specific data before the main procedure of analysis. The order of
these operations is fixed and includes: averaging technical
repetition, outliers detection, baseline correction, normalization,
interpolation, calculation of the mean spectrum. This order is a
standard which has been developed over the last few years
of research in this field. The most important parameters of the preprocessing are: the window size of the baseline correction and
using (or not) the mean spectrum.
The important element of the analysis is appropriate choice
of the mixture options, in particular the number of components.
There is a possibility to use different methods of number
of components estimating such as the BIC criterion, the basic
functions of peak detection, statistical methods determining the
density distribution of the parameters.
What is more, the characteristic of the EM algorithm is of
great importance for the analysis. The level of the estimation task
depends on the number of components and the sample size.
The EM algorithm generates some specific types of errors.
The most frequent one is merging of distributions. This
phenomenon occurs when at least two distributions with similar
means value occurs. The merging probability is greater, if also
standard deviations are similar. When the number of components
is fixed, this join results in generation of additional distributions,
which usually have small weight. Another type of error is
generation of distributions with large standard deviation and low
weight. In practice it results in long, flat distributions. Sometimes
additional distributions with small standard deviation are also
formed.
Another important feature of the EM algorithm is that the
better and quicker adjustment are usually obtained for the
components with the larger weights. This is a desirable feature,
when the goal of the analysis is to find main elements of the
modelled process. But it can be problematic in the case of high
requirements concerning parameters fitting.
EM algorithm is an iterative, non-linear algorithm.
Its convergence is fast only in the initial phase of operation
(Figure 4). After a dozen of iterations the speed of approach
significantly decreases and the results of successive iterations
differ very little. This feature of the algorithm might longer the
duration of the whole method, especially in the case of a high
accuracy specified. The algorithm has also high computational
complexity, especially the M step.
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Despite the relatively slow convergence, premature
interruption of the algorithm can cause errors. The most common
problem is to find a local maximum. This situation illustrates the
Figure 4. The method cannot find the parameters fulfilling the
criterion of the maximum likelihood method and it remains at the
point where the estimation satisfies the conditions of insufficient
local maximum.

Fig. 4.
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of the AWE criterion and minimization of the NEC criterion.
AMIR and ICOMP criteria do not show so clear upward trend
with an increase of the components number.
The last important issue is identify the type of convergence
criterion and its accuracy [29]. The most commonly used criterion
is are based on the maximum likelihood method. There are,
however, other criteria like the difference between two successive
values of likelihood function or different distance metrics between
two successive values of the likelihood function or between
successive estimates of parameters. According our simulations all
tested criteria give similar results of parameters values. However,
some of them run faster and require a smaller number of iterations
[30]. The best results were obtained for the chi2 distance between
the two constituent values of the likelihood function. Chi2
distance calculated for constituent values of parameters also gave
good results in a relatively small number of steps compared. The
worst results gave the distance between successive values of the
parameters based on the sums of gradients between successive
values of the parameters.

The example of convergence of the EM algorithm

The local maximum problem is usually caused by improper
initial values of the algorithm. To improve the method results the
multiple repetitions technique can be used. It involves multiple
runs of the algorithm with the initial values changed. This solution
enables to choose the estimation with the maximum value of the
likelihood function. This method gives good results and it
effectively improves the estimation level. However, it causes
extending of the duration time and higher calculation complexity.
The problem of the local maximum might be improved with
careful selection of the input parameters.
The most obvious and quickest way to obtain initial
parameters is the random selection. However, such a choice can be
made in several ways. One is the random distribution of data into
specified number of elements (this number is usually equal to the
number of mixture components) [25]. The is also possibility to use
one of the clustering algorithms, such as k-means or hierarchical
clustering. However, using this methods might be costly,
especially when it has to cover a large group of data. That is why
there solutions which are based on a randomly selected samples.
An alternative method of the input parameters determination is
generation based on the primary peak detection method based on
local extremes. Obtained results, with Gaussian arousals added,
allows quick setting of the input parameters localized around the
relevant procedures results.
The task of mixture’s parameters estimation requires known
number of components. Obtaining this number of components is
important and hard task, especially in case of complicated
mixtures with overlapped peaks.
One of the most efficient methods of the components number
are information criteria.
Figure 5 shows a comparison of selected criteria for estimation
of the components number of an example model. All criteria are
based on the value of the likelihood function. They are: BIC
(Bayesian Information Criterion) [32], AIC (Akaike’s Information
Criterion) [1], ICOMP (Information Complexity Criterion) [5, 6],
NEC (Normalized Entropy Ctriterion) [7], AWE (Approximate
Weight of Evidence) [3], AMIR and MIR (Minimum Information
Ratio) [37].
The most stable of the analyzed criteria occurred criteria: BIC,
AIC, AWE and NEC. The results presented on the graph are very
similar, because the important factor in their formula is the value
of likelihood function. It makes those criteria to be monotonic.
Too small values of components result in significantly increase
criteria values. The point there the graph is stabilizing should be
treated as the optimal value. Using of the likelihood function
makes the criteria value continuously growing, it is slight increase.
Implementation of AWE and NEC criteria enforce maximization

Fig. 5.

Comparison of criterions of components number estimation

According our simulations all tested criteria give similar
results of parameters values. However, some of them run faster
and require a smaller number of iterations [30]. The best results
were obtained for the chi2 distance between the two constituent
values of the likelihood function. Chi2 distance calculated for
constituent values of parameters also gave good results in a
relatively small number of steps compared. The worst results gave
the distance between successive values of the parameters based on
the sums of gradients between successive values of the
parameters.
The important aspect is also determination of calculation
accuracy. Too low accuracy can cause the local maximum
problem. Too high value will lead to an excessive increase of the
computation time length.
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Besides the mathematical analysis, the significant aim is
identification of proteins or peptides present in the sample.
Implementation of classification enables initial determination
of predictive model power that allows for performing the
functional analysis of identified peaks. Data classification is
difficult because of a strong correlation of data combined with its
high dimensionality. Row spectra, composed of many thousands
of features and dozens of objects require a two-stage
dimensionality reduction. The first stage is decomposition with
Gaussian mask put on all spectra. This operation enable to reduce
the dimensionality to several hundred of features. The second step
was the selection of the most informative features in the process of
dimension reduction performed with such methods like T-test,
SVM-RFE or PLS. Due to the high level of correlation it is
necessary to the implement classification based on features.
Prepared in this way data set can be subjected to SVM learning
and classifying. Appropriate adjustment of the classifier and
features choice enable efficient peaks discriminatory. Selection
of classification parameters and the proper number of features can
be performed with Multiple Random Validation. Results
performed on a medical dataset have shown that classification
conducted in this way is possible and effective. Total error
obtained at the level of 18% without the information leak confirms
the effectiveness of the classification method.
GMM based spectra modelling, preprocessing and
classification could be supplemented with biological interpretation
based on dedicated databases. Integration of identification process
with biological databases can be used to verify the results from the
biological point of view. This verification is essential because
of I type error (False Discovery Rate), typical classification task
error. It is important to minimize this error, but it is impossible
to do it using classification methods only. Therefore, the
opportunity to conduct biological verification gives another point
of view. The analysis helps to improve explaining of the
processes occurring in living organisms.

same data set for methods based on the mean spectrum. Distances
between the obtained M / Z values were considered.

Fig. 6.

Decomposition using the mean spectrum (b,d) or without it (a,c)

Fig. 7.

Confidence intervals analysis

Fig. 8.

Distance analysis for the method using the mean spectrum

Fig. 9.

Using of an alternative peaks detection method

5. Results
The method was tested with the set containing mice subjected
to irradiation. This data set was selected due to the specificity
of data. The relevant aspects are the large number of biological
and technical repetitions and the possibility of treating samples as
if they came from a single organism. The analyzed data set
contains twelve repetitions: six biological and two technical
repeats performed on five mice from one litter. The analysis
conducted on this set is primarily a comparison of results obtained
using two methods: with the mean spectrum and without it.
The analysis with the mean spectrum involves standard,
described earlier steps:
• baseline correction – the operation is necessary due to typical
character of the spectrum,
• interpolation – standardisation of points on the independent
axis,
• normalization – reduction of all spectra to one common area
under the curve,
• the mean spectrum calculation.
The second method used in the analysis does not require the
calculation of the spectrum average. In this case the mandatory
pre-processing procedure consists of only baseline correction.
Normalization and interpolation, however, were also perform
to standardise the data.
The graphs presented in Figure 6 illustrates the results of the
decomposition analysis.
Illustrative. Figure 7 shows the
placement of individual spectral peaks in the confidence intervals
designated for spectrum average. The graph illustrates that the
medium of individual peaks in the spectra belong to the respective
confidence intervals. This analysis was conducted to test the
method and check its repeatability.
Figure 8 shows the box graph describing errors (differences)
derived from multiple runs of a decomposition procedure for the
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6. Summary
Comparative analysis of methods using the mean spectrum
and without it indicates that the use of the mean spectrum allows
for increase efficiency and speeding up the analysis. However,
results obtained for both types of analysis are similar. It indicates,
that the method is reliable. Analysis also proved a high degree
of reproducibility. Results of the decomposition analysis
are comparable to the results obtained with other methods [28].
Moreover, in case of low level of separability it proved to be more
flexible than other method. It also handle the complexity of the
spectra.
Presented mass spectra processing method can be used not
only for the spectra, whose peaks are narrow and do not overlap.
The method also allows modeling of spectrum with a more
complex structure with overlapped peaks characterized by a large
variance. For these spectra, the methods based on local maxima
and minima may fail. This problem is exemplified in the Figure 9.
It presents using of mspeaks method (available in Matlab
Bioinformatic Toolbox).
This method is based on the local maxima and minima as well
as the height of the potential peaks. Those values are used to find
the center point of individual peaks. Fig 9a,b present the result of
the method for spectra with narrow peaks. Identification of such
peaks runs smoothly and well-chosen parameters enable fast and
efficient identification of peaks. Fig 9c,d,e shows the use of
various configuration options for the problem of the broader
spectrum with overlapping peaks. It can be seen that results are
characterized with considerable redundancy of the number of
identified peaks.
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WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ANTEN SYMULOWANYCH
PROGRAMEM NEC-2
Bartosz Chaber, Jacek Starzyński

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Streszczenie. Artykuł prezentuje informacje dotyczące wizualizacji danych wyjściowych symulacji programem NEC-2. Autorzy opisują własne narzędzia
służące do generowania wizualizacji parametrów modelowanych anten takich jak charakterystyka promieniowania, impedancja falowa anteny,
parametr 𝑆11 .
Słowa kluczowe: anteny nec2 charakterystyka promieniowania impedancja falowa S11

VISUALIZATION OF ANTENNA'S PARAMETERS SIMULATED WITH NEC-2
Abstract. Article presents information about visualization of data output from NEC-2. Authors describes their own tools used for visualization of antenna's
parameters like radiation pattern, wave impedance, 𝑆11 parameter.
Keywords: antennas nec2 radiation pattern wave impedance S11

Wstęp
Zagadnienie wizualizacji parametrów anten jest bardzo istotne
z
perspektywy
osoby
projektującej
anteny,
dlatego
oprogramowanie służące do ich modelowania powinno
udostępniać dane z symulacji w przejrzystej, ułatwiającej analizę
formie. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych programów do
modelowania anten jest NEC-2, który udostępnia jedynie interfejs
tekstowy. Niniejszy artykuł opisuje prace nad zestawem narzędzi
służącym do wizualizacji wyników symulacji wygenerowanych
przez program NEC-2.

1. Program NEC-2
NEC-2 to program napisany w latach 70 w języku Fortran,
którego format plików wejściowych przypomina format kart
perforowanych. W pliku wejściowym zapisane są komendy
sterujące programem, definiujące geometrię modelu oraz
konfigurujące parametry, które mają zostać zapisane w pliku
wynikowym symulacji [1]. Plik wynikowy jest plikiem
tekstowym, który zawiera wszystkie dane potrzebne do
wizualizacji obliczonych parametrów anteny.
Dzięki temu, że plik wynikowy jest czytelny przez człowieka
możliwe jest łatwe wyodrębnienie z niego danych służących do
wyznaczenia charakterystycznych wartości modelowanej anteny.
Otwarte źródło programu przyczyniło się do powstania wielu
aplikacji bazujących na kodzie NEC-2. Wśród nich znajdują się
implementacje NEC-2 w językach C czy C++. Są to programy
działające w trybie graficznym, rozbudowane o komponenty
wizualizacyjne pozwalające na generowanie wykresów oraz
wyświetlanie trójwymiarowych powierzchni. Mimo to,
prezentowane przez te programy ilustracje parametrów anteny
często nie są wystarczająco przejrzyste bądź dokładne.
Dodatkowo, część z tych programów generuje wyniki symulacji w
locie, nie pozwalając na ich zapisanie i późniejszą analizę.
Te przesłanki spowodowały podjęcie przez autorów prac nad
narzędziami do wizualizacji wyników programu NEC-2.

2. Charakterystyka promieniowania
Podstawowym parametrem anteny, który pozwala szybko
ocenić jej przydatność jest charakterystyka promieniowania.
Często przedstawia się ją w postaci dwóch dwuwymiarowych
wykresów w układzie biegunowym lub w postaci trójwymiarowej
bryły, której kształt informuje w którym kierunku antena
promieniuje najbardziej, a w którym najmniej.
Charakterystyka promieniowania pokazuje, jaka moc została
wypromieniowana w określonym kierunku, w porównaniu do
mocy wypromieniowanej, przy takim samym zasilaniu, przez
antenę izotropową (idealną antenę, która promieniuje jednakowo

we wszystkich kierunkach). Stosunek tych dwóch mocy przez
jednostkę powierzchni określany jest jako wzmocnienie
i charakteryzuje się wzorem:
𝐺=

(𝑃/𝑆)𝑎𝑛𝑡

(1)

(𝑃/𝑆)𝑖𝑠𝑜

gdzie: (𝑃/𝑆)𝑎𝑛𝑡 – moc wypromieniowana przez jednostkę
powierzchni przez badaną antenę, (𝑃/𝑆)𝑖𝑠𝑜 – moc
wypromieniowana przez jednostkę powierzchni przez antenę
izotropową.
Najłatwiejszym do analizy przykładem jest charakterystyka
promieniowania dipola. Jest to na tyle prosta antena, że możliwe
jest analityczne wyznaczenie jej charakterystyki promieniowania.
Dipol promieniuje najmocniej w kierunku prostopadłym do swojej
osi, natomiast nie promieniuje wzdłuż niej. Jego charakterystyka
promieniowania ma kształt toroidu.
Na rysunku 1 przedstawiono wizualizację charakterystyki z
programu Xnecview. Rysunek 2 pokazuje natomiast wizualizację
wykonaną za pomocą autorskiego skryptu w języku Python.

Rys. 1. Charakterystyka promieniowania dipola półfalowego (Xnecview)

Skrypt polega na wyodrębnieniu z pliku wynikowego NEC-2
charakterystyki promieniowania i zapisania go jako plik z
trójwymiarową siatką powierzchniową (w formacie Wavefront
OBJ) który może zostać potem zwizualizowany. Program NEC-2
zapisuje charakterystykę promieniowania za pomocą wartości
wzmocnienia względem kątów 𝜃, 𝜙.
Do celów prezentacji wzmocnienie jest dodatkowo
przeliczone za pomocą jednej z czterech formuł skalujących [5].
W prezentowanym skrypcie wykorzystywany jest styl Linear
Power Scaling definiujący skalowanie wzmocnienia wzorem:
𝐺

𝐺𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 = 𝑒 log10 10
gdzie: G – współczynnik wzmocnienia przed skalowaniem.

(2)

Rys. 2. Charakterystyka promieniowania dipola półfalowego wyodrębniona z pliku
wynikowego NEC-2
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Podczas modelowania anteny operator powinien móc szybko
ocenić, w którym kierunku najsilniej promieniuje zaprojektowana
antena. W narzędziu przedstawionym przez autorów możliwe jest
to dzięki wskazówkom wizualnym, polegających na zmianie
koloru lub odcienia wraz z odległością elementu charakterystyki
od obserwatora. Przesłonięte elementy wzorca promieniowania są
prezentowane jako półprzezroczyste, co ułatwia trójwymiarowe
postrzeganie tej charakterystyki. Dodatkowo naniesienie na obraz
struktury anteny pomaga odnieść jej charakterystykę
promieniowania do układu modelu.

3. Natężenie pola elektrycznego i magnetycznego

ISSN 2083-0157

4. Parametr 𝑺𝟏𝟏

Parametr 𝑆11 określa miarę dopasowania anteny do źródła
zasilania. Znając informacje o impedancji wejściowej anteny oraz
impedancji źródła zasilania można go obliczyć stosując
wzór 5 (za [2]).
𝑍−𝑍𝑟𝑒𝑓 ∣
∣
(5)
𝑆11 = ∣Γ∣ = ∣∣∣
𝑍+𝑍𝑟𝑒𝑓 ∣
gdzie: Γ – współczynnik odbicia od wejścia anteny,
𝑍 – impedancja anteny na zaciskach zasilania, 𝑍𝑟𝑒𝑓 – impedancja
odniesienia źródła zasilania.

Podczas projektowania anten służących do testów
narażeniowych ważnym parametrem świadczącym o przydatności
anteny jest charakter pola elektromagnetycznego, które jest
generowane w strefie bliskiej anteny [4]. Program NEC-2 pozwala
obliczenie wartości bliskiego pola elektrycznego bądź
magnetycznego anteny w pewnej siatce punktów, zapisując
wartości pola w postaci wektora o trzech składowych
zespolonych. Aby móc narysować wykres impedancji falowej
konieczne jest obliczenie długości wspomnianego wektora za
pomocą wzoru:

*

∣ 𝑣 ∣= �𝑣𝑥 ⋅ 𝑣𝑥* + 𝑣𝑦 ⋅ 𝑣𝑦* + 𝑣𝑧 ⋅ 𝑣𝑧*

(3)

gdzie: 𝑣 – wektor zespolony, sprzężony z 𝑣.
Do celów prezentacyjnych został przygotowany skrypt
napisany w języku Python, który konfiguruje symulację NEC w
ten sposób, że oblicza on wartości pola E i H w punktach leżących
na półprostej biegnącej od osi dipola krótkiego wzdłuż osi Y.
Następnie, skrypt oblicza za pomocą wzoru (3) długość każdego z
wektorów pola i zapisuje je wraz z wartością impedancji falowej
pola elektromagnetycznego, danej wzorem:
𝑍=

𝐸

𝐻

(4)

gdzie: Z – impedancja falowa, E – natężenie pola elektrycznego,
H – natężenie pola magnetycznego.

Rys. 4. Wykres parametru 𝑆11 w funkcji częstotliwości dla dipola półfalowego

Dane o impedancji wejściowej zapisane są w pliku
wynikowym symulacji, natomiast impedancję odniesienia
przyjmuje się zwykle jako 50Ω. Im niższa wartość parametru 𝑆11
tym lepsze dopasowanie, ponieważ parametr ten określa jak dużo
energii zostało odbite od wejścia anteny. Z wykresu
przedstawionego na rysunku 4 można łatwo odczytać, że najlepsze
dopasowanie antena posiada około 142MHz.

5. Skrypty do wizualizacji

Rys. 3. Impedancja falowa dipola krótkiego, obliczona w strefie bliskiej przy
częstotliwości 140MHz

Analizując wykres impedancji falowej w funkcji odległości od
anteny operator programu może łatwo określić charakter pola w
strefie bliskiej anteny. Przykładowy wykres wygenerowany dla
symulacji dipola krótkiego został zamieszony na rysunku 3. Jak
widać z jego przebiegu około 3m od anteny można spodziewać się
tego, że impedancja falowa osiągnie wartość impedancji falowej
próżni, czyli 377Ω, co pozwala traktować pole w odległości
powyżej 3m jako pole dalekie.

Proces wizualizacji parametrów anteny składa się z czterech
etapów. Pierwszym etapem jest wywołanie programu NEC-2
w celu wygenerowania pliku wynikowego. Następnie w drugim
etapie plik ten jest parsowany przez skrypt necparse.py do postaci
łatwiejszej do późniejszej ekstrakcji danych do wizualizacji. Dane
są przetwarzane do postaci słownikowej (zorganizowanej
w postaci kluczy i wartości) a następnie zapisywane w binarnym
pliku, z którego Python jest w stanie od razu wczytać słownik
(za pomocą modułu pickle).
Następnie skrypty wyodrębniające informacje potrzebne do
przedstawienia poszczególnych parametrów wykorzystują dane
wyodrębnione w poprzednim kroku i przygotowują ostateczny
plik z danymi.
Ostatni krok, to właściwa wizualizacja. Wykresy
dwuwymiarowe są generowane przez skrypty programu gnuplot.
Dodatkowo, do zaawansowanej wizualizacji 3D wykorzystywany
jest skrypt eksportujący wygenerowane siatki powierzchniowe
charakterystyk promieniowania do formatu Wavefront OBJ.
Przygotowanie obrazu z wizualizacji 3D przeprowadzone jest
w programie Blender oraz MeshLab (rys. 5).
Poniżej, na Listingu 1, przedstawiony jest fragment kodu
służącego do przetworzenia wyniku programu NEC-2 do
wygodniejszej postaci.
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Listing 1. Konwersja fragmentu pliku wynikowego do postaci słownikowej

# do wyodrębniania danych korzystamy
# z wyrażeń regularnych
import re
def parse(fi):
ne = []
print ":: [Parsing Near Field...]"
assert fi.popline() is '@'
line = fi.popline() # (header)
line = fi.popline() # (header)
line = fi.popline() # (header)
indentation = len(line) - len(line.lstrip())
line = fi.popline() # (data)
while line is not '@':
r = r'(.{1,7})(.{1,11})(.{1,11})\
(.{1,15})(.{1,9})(.{1,14})\
(.{1,9})(.{1,14})(.{1,9})'
p = re.findall(r, line[indentation:])
(x,y,z, xm,xp, ym,yp, zm,hzp) = p[0]
ne.append({
'x': float(x), 'y': float(y), 'z': float(z),
'ex': (float(xm), float(xp)),
'ey': (float(ym), float(yp)),
'ez': (float(zm), float(zp))
})
line = fi.popline() # (data)
print ":: [Parsed %d NF probes]" % len(ne)
return ne

Warto zwrócić uwagę, że wektory zespolone 𝐸𝑥 , 𝐸𝑦 , 𝐸𝑧 zostały
zapisane w postaci pary (argument, moduł). W tej formie są
wygodniejsze do późniejszej konwersji. Ponieważ NEC-2
generuje wartości pola E dla każdej z badanych przez
użytkownika
częstotliwości
tworzona
jest
następująca
hierarchiczna struktura:
out = {
frequencies: [{
freq: 1e6, # 1MHz
wavelength: 299.8, # w metrach
nearelectric: ne
} ... ],
...
}

Drugi (przedstawiony na listingu 3) fragment skryptu
odpowiada za wyodrębnienie danych z postaci słownikowej do
ostatecznej formy gotowej do wizualizacji.
Listing 3. Wyłuskanie danych potrzebnych do wizualizacji charakterystyki pola
bliskiego
...

pattern = [] # Charakterystyka pola bliskiego
freqs = []

# Częstotliwości z symulacji

for i in range(len(out['frequencies'])):
freqs.append(str(out['frequencies'][i]['freq']))
# Nagłówek pliku z wynikami
print '%% Phi\tTheta\t%s' % '\t'.join(frequencies)
# Przechodzimy po wszystkich kątach phi/theta
for i in range(nangle):
freq = [] # List częstotliwości dla jednego kierunku
for j in range(nfreqs):
p = out['frequencies'][j]['nearelectric'][i]
x, y, z = p['x'], p['y'], p['z']

Rys. 5. Podgląd charakterystyki promieniowania dipola półfalowego zapisanej
w formacie OBJ wyświetlonej w programie MeshLab

Powyższy listing odpowiada za parsowanie danych próbek
bliskiego pola elektrycznego. W wyniku swojego działania tworzy
on słownik ne, który zawiera listę wartości próbek pola E:
Listing 2. Reprezentacja fragmentu pliku wynikowego w postaci słownika

ne = [ {
x: 0, y: 0.01, z: 0.5,
ex: (1.60e-2, 90.11),
ey: (6.64e-2, 90.0),
ez: (3.77e-2, -89.88)
}, {
x: 0, y: 0.21, z: 0.5,
ex: (3.85e-2, 90.06),
ey: (6.06e-2, 90.0),
ez: (3.75e-2, -89.96)
}, {
x: 0, y: 0.41, z: 0.5,
ex: (4.82e-2, 90.04),
ey: (4.69e-2, 90.0),
ez: (2.87e-2, -89.96)
} ... ]

# Przeliczenie współrzędnych kartezjańskich
# na biegunowe
r = math.sqrt(x**2 + y**2 + z**2)
phi = degrees(math.atan2(y, x))
theta = degrees(math.acos(z/r))
(m, pe) = p['ex']
ex = cmath.rect(m, pe)
(m, pe) = p['ey']
ey = cmath.rect(m, pe)
(m, pe) = p['ez']
ez = cmath.rect(m, pe)
# Wyliczenie modułu wektora natężenia pola
# elektrycznego E w punkcie p
value = cmath.sqrt(ex*ex+ey*ey+ez*ez)
freq.append({
'theta':theta, 'phi':phi,
'x':x, 'y':y, 'z':z,
'value':value.real
})
t, p = freq[0]['theta'], freq[0]['phi']
x, y, z = freq[0]['x'], freq[0]['y'], freq[0]['z']
# t, p, x, y, z powinny być takie same
# dla każdego freq
pattern.append({
'theta':t, 'phi':p,
'x':x, 'y':y, 'z':z,
'frequencies': freq
})
# wypisanie danych do wizualizacji
# theta, phi, |E| dla każdej z częstotliwości
for p in pattern:
theta, phi = p['theta'], p['phi']
x, y, z = p['x'], p['y'], p['z']
print '%f\t%f' % (phi, theta),
for f in p['frequencies']:
print '\t%f' % f['value']
print
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Po uruchomieniu skryptu przedstawionego na listingu 3 na
standardowe wyjście wypisywane są dane w formacie, który może
zostać wykorzystany przez program gnuplot do wyświetlenia
wykresu w układzie współrzędnych biegunowych ilustrującego
wartości bliskiego pola elektrycznego w formie podobnej do
charakterystyki promieniowania. Skrócona wersja stosowanego
skryptu została przedstawiona na listingu 4.
Listing 4. Skrypt gnuplot rysujący wykres charakterystyki pola bliskiego anteny we
współrzędnych biegunowych

set polar
set clip
set angles degrees
set grid polar 30 lc rgbcolor "#999999"
set size square
unset border
unset param
set zeroaxis
set xtics axis in scale 1,0.5 nomirror norotate offset character 0, 0, 0
set noytics
set label 1 "0°" at graph 1.01,0.5 front
set label 2 "180°" at graph -0.01,0.5 right front
set label 3 "-90°" at graph 0.5,-0.03 center front
set label 4 "90°" at graph 0.5,1.03 center front
plot 'dip/ne.dat' using 1:3 w lp title "Azimuth (phi)"

ISSN 2083-0157

Wynikiem wyżej przedstawionego skryptu jest wykres
przedstawiony na rysunku 6. Plik wejściowy dla NEC-2 zawierał
żądanie obliczenia wartości natężenia pola elektrycznego w
punktach 1.5m od środka dipola. Rysunek 7 przedstawia
zaznaczone punkty wyświetlone w programie Xnec2.

6. Wnioski
Oryginalny format pliku wyjściowego NEC-2 nie pozwala na
bezpośrednią wizualizację parametrów anteny ponieważ wiele z
wartości w nim zawartych wymaga przetworzenia. Przy użyciu
skryptu w Pythonie, możliwa jest konwersja pliku wynikowego
NEC do postaci dużo wygodniejszej do późniejszej wizualizacji.
Przetworzone wyniki zapisane w hierarchicznej, opartej o słownik
strukturze bardzo dobrze nadają się do analizy służącej
wizualizacji parametrów anten. Autorzy zaprezentowali
możliwości wizualizacji charakterystyki promieniowania anteny,
impedancji falowej oraz parametru 𝑆11 wykorzystując do tego
zestaw skryptów w języku Python, program gnuplot oraz aplikacje
do renderowania obiektów zapisanych w formacie OBJ (MeshLab,
Blender). Wygenerowane wykresy oraz obiekty są przejrzyste i
łatwe do interpretacji, przez co stanowią pomoc w procesie
modelowania anten.
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WPŁYW WARUNKU BRZEGOWEGO DIRICHLETA NA SZYBKOŚĆ
I STABILNOŚĆ SYMULACJI PRĄDÓW WIROWYCH
ELEKTRYCZNYM POTENCJAŁEM SKALARNYM
Przemysław Płonecki, Jacek Starzyński, Stanisław Wincenciak

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Streszczenie. Polem zastosowań prezentowanych wyników są problemy bioelektromagnetyzmu. Matematyczny opis prądów wirowych,
przy wolnozmiennych wymuszeniach elektromagnetycznych pochodzących od płynącego w cewce prądu elektrycznego, został sformułowany w oparciu
o skalarny potencjał elektryczny. W artykule przedstawiono oddziaływanie zadawania zerowego warunku brzegowego Dirichleta na jakość i szybkość
otrzymywania wyników. Szereg testów numerycznych wykazał, iż nie zawsze jest on wskazany.
Słowa kluczowe: Warunki brzegowe, skalarny potencjał elektryczny, prądy wirowe, MES

IMPACT OF DIRICHLET BOUNDARY CONDITION ON CALCULATION RATE
AND STABILITY DURING EDDY CURRENT MODELLING
USING ELECTRIC SCALAR POTENTIAL
Abstract. Field of presented results are bioelectromagnetic problems. Mathematical description of eddy-currents excited by external, low time-varying
magnetic fields coming from the current flowing in the coil, was formulated on the basis of the electric scalar potential. This article shows effect of applies
Dirichlet boundary condition to calculation rate and stability. Lots of numerical tests show that it is not always advisable.
Keywords: Boundary condition, electric scalar potential, eddy current, FEM

Wstęp
Modelowanie prądów wirowych w organizmach żywych
wiąże się z wieloma trudnościami [5]. Największym wyzwaniem
jest odwzorowanie struktury wewnętrznej, co powoduje, że
dyskretyzacja modelu musi być wyjątkowo gęsta [2, 7].
Wykorzystanie

pary

potencjałów

ϕ


A

i

[6]

(gdzie:


ϕ - elektryczny potencjał skalarny [V] i A - magnetyczny

potencjał wektorowy [Wb/m]) pozwala ograniczyć model do
obszaru ciała ludzkiego. Symulacje komputerowe zostały
przeprowadzone przy pomocy Metody Elementów Skończonych
(MES). Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie
wpływu warunku brzegowego Dirichleta na efektywność
otrzymywania rozwiązania.

∂ A µ0
=
∂t 4π

∂J 1
 dv .
r

∫ ∂t

V

∂n

∂t


gdzie n wektor prostopadły do powierzchni zewnętrznej obszaru
przewodzącego.



Bezpośrednia implementacja numeryczna równań Maxwella
wiąże się z trudnościami i zwiększeniem czasu niezbędnego do
otrzymania wyników symulacji komputerowej. Dla problemów
bioelektromagnetyzmu uwzględnianie wszystkich zjawisk z
dziedziny elektromagnetyzmu nie jest konieczne. Równanie
różniczkowe cząstkowe, opisujące rozkład prądów wirowych w
środowiskach słaboprzewodzących zostało wyprowadzone z
prawa Faradaya z wykorzystaniem tożsamości różniczkowej,
przyjmując postać:



∂A
∂A 
.
(1)
∇ ⋅ (γ∇ϕ ) = −(∇γ ) ⋅
− γ ∇ ⋅

∂t
∂t 

Pierwszy składnik prawej strony równania (1) może być
interpretowany jako pseudoźródło pola na granicach
niejednorodności materiałowej. Wyznaczenie ∇γ , którego
wartość zmierza do nieskończoności zostało szczegółowo opisane
w pracy [4]. Drugi składnik prawej strony równania (1)
teoretycznie powinien być równy 0, ale w przypadku



numerycznego obliczania rozkładu wektora A uwzględnia błędy


numeryczne wyznaczania rozkładu wartości A , objawiające się

niezerową wartością wyrażenia ∇ ⋅ A w elemencie skończonym.
Poszukiwaną wartość prądów wirowych opisuje wzór:

(2)

Zewnętrzne, zmienne w czasie pole magnetyczne jest źródłem
prądów wirowych. W obszarze jednorodnym magnetycznie

(3)

Ponieważ prąd elektryczny nie przepływa przez zewnętrzną
 
powierzchnię badanego obszaru ( J ⋅ n = 0 ), możliwe jest
określenie na niej fizycznie uzasadnionego warunku brzegowego
Neumanna o postaci:
∂ϕ
∂An
,
(4)
= −γ
γ

Niejednoznaczność definicji potencjałów ϕ ,

1. Matematyczny opis prądów wirowych




∂A
J = γE = −γ∇ϕ − γ
.
∂t

( µ = µ 0 = const. ), rozkład pola magnetycznego pochodzącego od
cewki możemy określić używając półanalitycznego całkowania
korzystając z prawa Biota-Savarta:


A można

usunąć przez zastosowanie kalibracji A i określenie potencjału
odniesienia w postaci warunku brzegowego Dirichleta. Ten
warunek zmniejsza zbiór dopuszczalnych rozwiązań i powinien
mieć wpływ na czas niezbędny do rozwiązania układu równań
liniowych.

2. Zadania testowe
Przedstawiony model numeryczny został zaimplementowany
w języku programowania C++ z wykorzystaniem bibliotek
wspomagających
rozwiązywanie
równań
różniczkowych
cząstkowych Diffpack [3]. Umożliwia również zadanie zerowego
warunku brzegowego Dirichleta. Jego uwzględnienie nie jest
konieczne do osiągnięcia stabilności otrzymania poprawnego
rozwiązania układu równań liniowych.
Do zagadnień testowych wykorzystano rzeczywiste,



niejednorodne pole A , pochodzące od cewki.
Teoretycznie pominięcie drugiego składnika prawej strony
równania (1) nie powinno nieść ze sobą żadnych konsekwencji,



gdyż wykorzystane potencjały ( ϕ i A ) nie mogą mieć wpływu
na wartość pola, a służą jedynie efektywniejszemu otrzymywaniu
poszukiwanych rzeczywistych wartości fizycznych. Natomiast
badania wykazały, że już na poziomie pojedynczego elementu nie
zachodzi wtedy równość:

∂ϕ

∫ γ ∂n ds =∫ − γ
S

S

∂An
ds = 0 .
∂t

(5)

Wyniki badań przeprowadzono zarówno na prostych bryłach
geometrycznych jak i skomplikowanych modelach ciała człowieka
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(patrz rys. 1). Liczby iteracji niezbędnych do otrzymania wyników
symulacji z zadaną dokładnością przedstawia (tabela 1).
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Bez zerowego warunku
brzegowego Dirichleta
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Liczba iteracji
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77

Model walca – 36 tys. elementów
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Model niejednorodnego walca – 35 tys. elementów
Liczba iteracji

68

111

Model kolana – 935 tys. elementów
Liczba iteracji

431

767

Model szyi – 635 tys. elementów
Liczba iteracji

230

381

3. Wnioski
W
przypadku
zadania
dobrze
sformułowanego

uwzględniającego błędy numerycznego wyznaczania ∇ ⋅ A w
elemencie skończonym, uwzględnianie zerowego warunku
brzegowego Dirichleta jest zbędne, ponieważ niepotrzebnie
zwiększa czas konieczny do otrzymania rozwiązania układu
równań liniowych.
W rozpatrywanym zagadnieniu prądów wirowych wartość
potencjału ϕ w węźle nie niesie ze sobą informacji o fizyce
zagadnienia; determinuje ją dopiero wartość gradientu potencjału,
∇ϕ . Wprowadzenie zerowego warunku brzegowego Dirichleta
skutkuje tym, iż poszukiwane rozwiązanie ϕ musi zostać
dopasowane [1] we wszystkich węzłach siatki do wartości
odniesienia, co zwiększa czas rozwiązania układu równań. Mający
sens fizyczny gradient ∇ϕ posiada tę samą wartość dla wielu
funkcji ϕ , i dlatego dogodne rozwiązanie jest zwykle znajdowane
szybciej przy braku dodatkowych ograniczeń.
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ANALIZA SZUMOWA KANAŁU ODCZYTOWEGO PRZEZNACZONEGO
DO WIELOKANAŁOWYCH UKŁADÓW SCALONYCH DEDYKOWANYCH
DO EKSPERYMENTÓW NEUROBIOLOGICZNYCH
Piotr Kmon, Piotr Otfinowski
Akademia Górniczo-Hutnicza

Streszczenie. W artykule opisano budowę typowego kanału odczytowego wykorzystywanego do rejestracji sygnałów neurobiologicznych. Wskazano główne
źródła szumów jakie występują w tego typu układach i zwrócono szczególną uwagę na metody ich minimalizowania. Prowadzona w artykule dyskusja
bierze pod uwagę kluczowe parametry wpływające na odniesione do wejścia kanału odczytowego szumy, a mianowicie moc pobieraną przez kanał
pomiarowy oraz zajmowaną powierzchnię krzemu. Uwzględnia przy tym typowy kanał odczytowy składający się z przedwzmacniacza napięciowego, układu
próbkująco-pamiętającego i przetwornika analogowo-cyfrowego. Pobierana moc oraz zajętość powierzchni są niezmiernie istotne w odniesieniu do
budowy wielokanałowego implantowanego układu scalonego przeznaczonego do rejestracji szerokiej gamy sygnałów neurobiologicznych. Artykuł
zakończony jest opisem zrealizowanego układu scalonego, którego rozbudowana funkcjonalność pozwala na wykorzystanie go do rejestracji szerokiej
gamy sygnałów neurobiologicznych.
Słowa kluczowe: wielokanałowe układy scalone, ASIC, eksperymenty neurobiologiczne, szumy napięciowe

NOISE ANALYSIS OF THE RECORDING CHANNEL DEDICATED TO THE MULTICHANNEL
INTEGRATED CIRCUITS FOR NEUROBIOLOGY EXPERIMENTS
Abstract. This paper presents the noise analysis of the main components of the typical recording channel dedicated to neurobiological experiments. Main
noise contributors are emphasized and its noise minimization techniques are presented. Noise analysis considers the main recording channel parameters
that may be crucial during multichannel recording system design. Authors also present the measurement results of the 8-channel integrated circuit
dedicated to recording broad range of the neurobiological signals.
Keywords: multichannel integrated circuits, ASIC, neurobiological experiments, input referred voltage noise

Wstęp

1. Budowa kanału pomiarowego

Dzięki
ciągłemu
rozwojowi
technologii
produkcji
dedykowanych układów scalonych (z ang. ASIC) oraz
wytwarzaniu mikromechanicznych struktur (z ang. MEMS) przed
naukowcami różnych dziedzin otwierają się nowe możliwości
rozwoju. Tak jest i również z szeroko pojętą neurobiologią, w
której jedną z metod poznania skomplikowanych zależności
występujących w sieciach neuronalnych jest wykorzystanie
zintegrowanej elektroniki połączonej z elektrodami pomiarowymi.
Prowadzone badania mają na celu m.in. poznanie zasad
funkcjonowania określonych partii ludzkiego układu nerwowego,
służą jako źródło cennych informacji w przemyśle
farmaceutycznym, czy też mają pomóc w poszukiwaniu
informacji na temat kodowania i przetwarzania informacji
w centralnym układzie nerwowym człowieka [6, 7, 8].
Zaawansowanie współczesnych technologii ma również pozwolić
w niedalekiej przyszłości na budowę interfejsu ludzki układ
nerwowy – świat zewnętrzny (z ang. są to tzw. Brain Machine
Interfaces, BMI) i tym samym ułatwić życie codzienne osobom z
niedowładem kończyn. Pierwsze pozytywne próby działania
takich systemów były ostatnio raportowane [2, 5, 10].
Ciągle jednak istnieje wiele kwestii, które powstrzymują przed
zbudowaniem w pełni funkcjonalnego samodzielnego systemu.
W kontekście budowania implantowanych w ciele układów
pomiarowych
należy
wymienić
problemy
związane
z koniecznością wykonania elektronicznych układów scalonych
wykazujących się następującymi parametrami:
• bardzo niska moc pobierana przez kanał pomiarowy
(przyjmuje się, że powinna ona być na poziomie ok. 20 µW),
• architektura wielokanałowa,
• bardzo niskie, odniesione do wejścia kanału pomiarowego,
szumy napięciowe,
• wysoka jednorodność kluczowych parametrów kanałów
odczytowych
(niskie
rozrzuty
m.in.
wzmocnienia
napięciowego czy też częstotliwości granicznych),
• bezprzewodowa transmisja danych i energii.
W artykule przedstawiono powszechnie stosowaną
architekturę
kanału
odczytowego
przeznaczonego
do
eksperymentów neurobiologicznych i poddano ją analizie
szumowej. Poczynione w artykule analizy zostały wykorzystane
przy budowie układu scalonego przeznaczonego do rejestracji
sygnałów neurobiologicznych, którego wstępne pomiary
zaprezentowano w rozdziale 3.

Na rys. 1 zaprezentowano architekturę typowego kanału
pomiarowego stosowanego w eksperymentach neurobiologicznych. Składa się on ze wzmacniacza napięciowego
połączonego z elektrodami pomiarowymi, układu próbkującopamiętającego i przetwornika analogowo-cyfrowego.

Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy typowego kanału
przeznaczonego do rejestracji sygnałów neurobiologicznych

odczytowego

Zadaniem wzmacniacza napięciowego jest wstępne
kondycjonowanie sygnałów biologicznych, które charakteryzują
się bardzo niskimi amplitudami oraz różnym pasmem
częstotliwościowym (np. sygnały Local Field Potentials - LFP charakteryzują się amplitudami w zakresie 10 µV – 5 mV
i pasmem częstotliwościowym w zakresie 1 Hz < 200 Hz,
zaś tzw. neural spikes charakteryzują się amplitudami
i pasmem częstotliwościowym odpowiednio 10 µV – 200 µV
i 200 Hz – 5 kHz). W przypadku budowy systemu pomiarowego
przeznaczonego do rejestracji szerokiej gamy sygnałów
neurobiologicznych istotna jest zatem możliwość przestrajania
zarówno
wzmocnienia
napięciowego
jak
i
pasma
częstotliwościowego
stopnia
wzmacniającego.
Sygnały
neurobiologiczne mierzone są w sposób różnicowy aby
zminimalizować zakłócenia wspólne; wejście IN podłączone jest
do elektrody znajdującej się w pobliżu badanej struktury
neuronowej, zaś wejście REF połączone jest z elektrodą tzw.
wspólną stanowiącą referencję eksperymentu. Wyjście
wzmacniacza może być wyprowadzone bezpośrednio do
zewnętrznego układu rejestrującego bądź, w przypadku
architektury wielokanałowej układu pomiarowego, do układu
próbkująco-pamiętającego
poprzedzonego
przetwornikiem
analogowo-cyfrowym.
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2. Analiza szumów napięciowych kanału
pomiarowego
W związku z bardzo niskimi amplitudami wejściowych
sygnałów systemu pomiarowego istotnym jest aby zadbać o jego
bardzo niskie wejściowe szumy napięciowe. Poniższa relacja
przedstawia całkowite wejściowe szumy RMS kanału
pomiarowego przedstawionego na rys. 1:
(1)
V
= V 2 +V 2 +V 2 +V 2
IN _ RMS

env

amp

SH

ADC

gdzie: Venv – wartość skuteczna szumów napięciowych środowiska
w którym umieszczone są elektrody pomiarowe oraz elektrod
pomiarowych [µV], Vamp – wartość skuteczna szumów
napięciowych wzmacniacza [µV], VSH – wartość skuteczna
szumów napięciowych pochodzących od układu próbkującopamiętającego odniesiona do wejścia toru pomiarowego [µV],
VADC – wartość skuteczna szumów napięciowych przetwornika
ADC odniesiona do wejścia toru pomiarowego [µV].
Na wartość szumów napięciowych Venv składają się głównie
dwa czynniki: są to szumy pochodzące od elektrod pomiarowych
(elektrody stanowią w uproszczeniu elementy rezystancyjne o
impedancji z zakresu od setek kΩ do kilku MΩ) oraz szumy pochodzące od badanego środowiska (elektroda rejestracyjna
umieszczona jest w okolicy badanego neuronu, w otoczeniu
którego znajdują się inne aktywne neurony generujące sygnały, co
przekłada się na szum tła). W zależności od elektrod oraz
badanego środowiska (jego aktywności) przyjmuje się wartość
szumów Venv na poziomie 20 µVRMS [9].
Szumy napięciowe Vamp dla architektury wzmacniacza
przedstawionej na rys. 1 można w uproszczeniu zapisać jako:
f2

Vamp =

∫ dv

2
in

df
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wynoszą (kT/CMEM)1/2/AV, gdzie k to stała Boltzmanna,
T to temperatura, zaś AV to wzmocnienie napięciowe toru
pomiarowego. Przykładowo dla pojemności pamiętającej
CMEM = 1pF, szumy te będą miały wartość ok. 0.65/AV µVRMS.
Szumy napięciowe VADC odnoszą się do szumów przetwornika
analogowo-cyfrowego i mogą być wyrażone jako szumy o
jednorodnym rozkładzie gęstości w paśmie ±fs/2 (fs to
częstotliwość próbkowania) następującą zależnością [3]:
VLSB
(4)
VADC =

12

gdzie VLSB oznacza najmniej znaczący bit przetwornika ADC.
Jak widać z powyższej zależności (4) szumy te zależą od
rozdzielczości przetwornika ADC oraz od jego wejściowego
napięciowego zakresu pracy. Poniżej (rys. 2) przedstawiono
szumy przetwornika ADC odniesione do wejścia toru
pomiarowego przy założeniu, że wzmocnione na wejściu
przetwornika sygnały neurobiologiczne mają amplitudę ±500 mV.
Rysunek ten pokazuje jak istotny, nie tylko ze względu na ilość
transmitowanych danych, jest odpowiedni dobór rozdzielczości
przetwornika analogowo-cyfrowego.

(2)

f1

gdzie:
dv in2 = (

C 0 + C1 + C in 2 2
) dv opamp
C0

(3)

Cin to pojemność wejściowa wzmacniacza napięciowego,
f1 i f2 to ustawione w kanale pomiarowym częstotliwości
graniczne, zaś dv2opamp to gęstość szumów napięciowych
wzmacniacza operacyjnego wykorzystanego do budowy stopnia
wzmacniającego.
W celu zminimalizowania szumów pochodzących od stopnia
wzmacniającego
należy
wykonać
szereg
analiz
optymalizacyjnych. Muszą one uwzględniać pobór mocy tego
stopnia, jego powierzchnię, czy też wykorzystaną technologię. Co
istotne, parametry te mogą mieć odwrotny skutek na wejściowe
szumy napięciowe. Mowa tu np. o zajmowanej powierzchni przez
wzmacniacz operacyjny, gdzie z jednej strony jej zwiększanie
(w istocie tyczy się to zwiększania rozmiarów pary wejściowej
tranzystorów wzmacniacza napięciowego) powoduje zmniejszanie
wartości szumów napięciowych zawartych w komponencie vopamp,
zaś z drugiej strony powoduje zwiększanie się pojemności Cin co
w efekcie powoduje dwa przeciwstawne rezultaty w odniesieniu
do szumów Vamp. Z kolei uwzględniając wpływ technologii na
wyniki optymalizacji szumowej, warto mieć na uwadze, że starsze
technologie CMOS charakteryzują się mniejszymi współczynnikami szumów 1/f co ma niebagatelne znaczenie przy
konieczności rejestracji wolnozmiennych sygnałów neurobiologicznych (aby rejestrować te sygnały koniecznym jest
ustawienie dolnej częstotliwości granicznej toru pomiarowego
znacznie poniżej 1 Hz co przekłada się na zwiększenie kontrybucji
szumów 1/f w systemie pomiarowym). Z drugiej zaś strony wybór
starszej technologii CMOS może istotnie zmniejszyć
funkcjonalność docelowego sytemu, w którym będzie
rozbudowana część cyfrowa. Szersza analiza tego tematu zawarta
jest we wcześniejszych pracach autorów [1, 4, 11].
Całkowitą wartość szumów VSH wnoszonych przez układ
próbkująco-pamiętający można oszacować jako wartość szumów
filtru dolnoprzepustowego (rezystancja filtru odnosi się do
rezystancji klucza K, zaś pojemność filtru do pojemności
pamiętającej CMEM). Ostatecznie można przyjąć, że szumy te

Rys. 2. Skuteczne szumy napięciowe przetwornika
rozdzielczości odniesione do wejścia toru pomiarowego

ADC

w funkcji

jego

3. Układ scalony do pomiaru szerokiej gamy
sygnałów neurobiologicznych
Na
podstawie
przeprowadzonych
analiz
szumów
napięciowych głównych bloków wchodzących w skład neurobiologicznego toru pomiarowego, zaprojektowano 8-kanałowy
układ scalony do pomiaru szerokiej gamy sygnałów
neurobiologicznych. Przy projekcie układu kładziono szczególny
nacisk na osiągnięcie bardzo niskich wejściowych szumów
napięciowych przy równoczesnym zachowaniu niskiego poboru
mocy i małej zajętości powierzchni przez pojedynczy kanał
pomiarowy. Układ został wyprodukowany w submikronowej
technologii produkcji układów scalonych CMOS 180nm i zajmuje
powierzchnię 1,5 × 1,5 mm2. Zdjęcie zmontowanego do płytki
PCB układu, wraz z zaznaczonymi jego głównymi blokami
funkcjonalnymi przedstawia rys. 3.

Rys. 3. Zdjęcie
zaprojektowanego
8-kanałowego
układu
scalonego
(1 – 8 wzmacniaczy napięciowych, 2 – analogowy multiplekser z układem
próbkująco-pamiętającym)

Architektura pojedynczego kanału pomiarowego składa się z
dwóch stopni: ze wzmacniacza napięciowego, w konfiguracji jak
na rys. 1, ze wzmacniacza napięciowego o regulowanym skokowo
wzmocnieniu, oraz z multipleksera analogowego. Główne para-

metry układu takie jak dolna i górna częstotliwość graniczna oraz
wzmocnienie napięciowe są ustawiane dzięki wbudowanemu w
układ rejestrowi cyfrowemu. W celu zapewnienia wysokiej jednorodności dolnej częstotliwości granicznej oraz wyjściowych
napięć stałych, każdy z kanałów odczytowych został wyposażony
w dwa 8-bitowe korekcyjne przetworniki cyfrowo-analogowe.
Poglądowy rysunek kanału odczytowego z częścią cyfrową
pokazany jest na rys. 4.

Rys. 4. Schemat blokowy pojedynczego kanału pomiarowego zastosowanego
w 8-kanałowym układzie scalonym

Wstępne pomiary układu wykazały, że jego kluczowe
parametry, takie jak wzmocnienie napięciowe, dolna i górna
częstotliwość graniczna, mogą być zmieniane indywidualnie w
każdym kanale odczytowym w bardzo szerokim zakresie.
Pojedynczy kanał pomiarowy charakteryzuje się bardzo niskim
poborem mocy (11 µW) oraz niskimi wejściowymi szumami
napięciowymi (w zależności od ustawionego pasma
częstotliwościowego są one w zakresie 3 µV – 5 µV). Dzięki
rozbudowanej funkcjonalności układu możliwa jest jego adaptacja
do szerokiej gamy eksperymentów neurobiologicznych.
Podsumowanie zrealizowanych pomiarów zostało zawarte
w tab. 1.
Tabela 1. Zestawienie głównych parametrów 8-kanałowego układu scalonego
Wykorzystana techologia
Wzmocnienie napięciowe [V/V]
Zakres regulacji dolnej częstotliwości
granicznej [Hz]
Regulacja górnej częstotliwości granicznej
[kHz]
Obszar zajmowany przez tor pomiarowy
[mm2]
Wejściowe szumy napięciowe mierzone w
danym paśmie [µV]
Pobór mocy przez pojedynczy kanał [µW]

23

IAPGOŚ 1/2013

ISSN 2083-0157

CMOS 180nm
260 / 1000
0,3 ÷ 900
0,01-0,28 / 9
0,06
3 (1 Hz– 280 Hz)
5 (1 Hz–9 kHz)
4,2 (900 Hz – 9 kHz)
11

4. Wnioski
W artykule zaprezentowano analizę szumów napięciowych
wnoszonych przez główne bloki typowego kanału odczytowego
przeznaczonego do rejestracji sygnałów neurobiologicznych. Pod
uwagę wzięto szumy napięciowe środowiska, w którym
przeprowadzany jest eksperyment neurobiologiczny, szumy
napięciowe elektrod pomiarowych, wzmacniacza sygnałów
neurobiologicznych, układu próbkująco-pamiętającego oraz
przetwornika analogowo-cyfrowego. Z przytoczonych analiz
wynika, że w kontekście budowy wielokanałowych scalonych
układów pomiarowych i optymalizacji pojedynczego toru
pomiarowego pod kątem osiągnięcia bardzo niskich szumów
wejściowych, niezbędnym jest uwzględnienie wielu parametrów.
Mowa tu o wymaganiach dotyczących m.in. mocy pobieranej
przez finalny system pomiarowy, jego powierzchni oraz
wykorzystanej technologii. W artykule pokazano również wstępne
wyniki pomiarów zaprojektowanego 8-kanałowego układu
scalonego przeznaczonego do rejestracji szerokiej gamy sygnałów
neurobiologicznych.
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REDAKCJA POLECA
Piotr LESIAK, Piotr BOJARCZAK
PRZETWARZANIE I ANALIZA OBRAZÓW
W WYBRANYCH BADANIACH DEFEKTOSKOPOWYCH
Książka ukazała się jako pozycja w serii monograficznej: Biblioteka
Problemów Eksploatacji. Liczy ona 185 stron. Zasadnicza treść poprzedzona jest
wykazem ważniejszych symboli i oznaczeń oraz wprowadzeniem. Została ona
podzielona na wstęp, 6 rozdziałów i podsumowanie. Tematyka rozdziałów to:
cyfrowa prezentacja obrazów wad, podstawy ich przetwarzania, analiza obrazów,
wybrane algorytmy do różnych technik badań defektoskopowych oraz przykłady
algorytmów dla klasyfikacji obrazów. Tekst jest bogato ilustrowany rysunkami
i tabelami, a wykaz literatury obejmuje 200 pozycji, w tym 30 zacytowanych
prac autorów. Recenzentami tej monografii byli wybitni specjaliści: prof. Witold
Malina z Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, autor
wielu prac z dziedziny przetwarzania, rozpoznawania i klasyfikacji obrazów oraz
prof. Andrzej Skorupa z Akademii Górniczo Hutniczej, Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących. Książka dotyczy zastosowania
teorii przetwarzania i analizy obrazów, dziedziny rozwijającej się burzliwie
od lat 90–tych ubiegłego stulecia. Jej aur\torzy: profesor Piotr Lesiak i dr Piotr
Bojarczak są długoletnimi pracownikami Wydziału Transportu i Elektrotechniki
Politechniki Radomskiej przekształconej ostatnio w Uniwersytet Techniczno –
Humanistyczny w Radomiu. Jako pierwsi w kraju zastosowali tę tematykę
w badaniach defektoskopowych. Opisane w książce przykłady algorytmów
przetwarzania i klasyfikacji obrazów wad zaczerpnięte są z prac badawczych
autorów i zostały zweryfikowane w oparciu o doświadczenie zdobyte w tych
badaniach i zastosowaniu w praktyce aparatury defektoskopowej, projektowanej
i budowanej od lat z ich udziałem.
Ogromny rozwój systemów komputerowych pozwala obecnie na opracowywanie coraz to doskonalszych systemów
defektoskopowych, w których „punkt ciężkości” przesunął się ze sfery oprzyrządowania (hardware) na oprogramowanie (software).
Dzięki zastosowaniu algorytmów przetwarzania obrazów wad oraz ich zobrazowania na płaszczyźnie (2D) i w przestrzeni (3D),
uzyskano bardziej precyzyjne informacje dotyczące zarówno kształtu, rozmiaru jak i położenia wad w badanym obiekcie. Jednak
specyficzny rodzaj obrazów występujących w defektoskopii (najczęściej o niewielkiej rozdzielczości) sprawia, że w wielu przypadkach
tradycyjne przetwarzanie obrazów zawodzi i konieczne jest opracowanie nowych metod, bądź modyfikacja już istniejących. Dlatego też
bogata literatura dotycząca szeroko pojętych metod przetwarzania i analizy obrazów, okazuje się nie w pełni przydatna w defektoskopii.
W książce przedstawiono całość zagadnień przetwarzania obrazów w badaniach defektoskopowych, poczynając od problemów
podstawowych, dotyczących ich prezentacji, takich jak próbkowanie i kwantowanie (z optymalizacją siatki skaningowej), poprzez
algorytmy filtrów przestrzennych, częstotliwościowych i morfologicznych oraz opartych o sieci neuronowe, które mają na celu redukcję
szumu, a kończąc na różnych metodach segmentacji pozwalających na wyodrębnienie wad z tła analizowanego obrazu.
Autorzy odwołują się do komercyjnych systemów defektoskopowych nowej generacji - ze zobrazowaniem 2D i 3D, opartych
o metody: ultradźwiękową, wiroprądową, radiograficzną i wizualną. Pokazują zalety badań symulacyjnych, z których te systemy
korzystają. Interesujące dla siebie informacje mogą tu znaleźć osoby bezpośrednio związane z wykonywaniem badań defektoskopowych,
szczególnie w zakresie rozwiązań softwarowych, stosowanych przez światowych producentów do analizy obrazów wad w najnowszych
systemach defektoskopowych.
Odrębnymi zagadnieniami przedstawionymi w tej monografii są metody analizy obrazów pozwalające na klasyfikację wad
na podstawie pewnych ich cech charakterystycznych zdefiniowanych przez tak zwane deskryptory. Umożliwia to zakwalifikowanie
wady, jako niebezpiecznej, bądź nie stanowiącej zagrożenia eksploatacyjnego. Do tego celu wykorzystano szerokie spektrum zarówno
prostych algorytmów bazujących na funkcjach podobieństwa, jak również „inteligentne” klasyfikatory działające w oparciu o analizę
skupień oraz sieci neuronowe.
Skuteczność zaprezentowanych w książce metod defektoskopowych autorzy przetestowali na licznie zaprezentowanych w niej
przykładach obejmujących między innymi wykrywanie wad w szynach i podkładach kolejowych, spoinach oraz odlewach. Jest to duży
atut tej książki, gdyż prezentuje ona ścisłe powiązanie przedstawionych algorytmów z praktycznymi sposobami ich wykorzystania
w badaniach defektoskopowych.
Uzyskane przez autorów wyniki badań mogą stanowić zachętę dla użytkowników do dalszych aplikacji i doskonalenia. Jednakże
różne rodzaje, a nawet egzemplarze obiektów z wykrytymi obrazami wad, wymagają indywidualnego podejścia. Zmusza
to użytkowników gotowych systemów badawczych z fabrycznym oprogramowaniem, do zaprojektowania w oprogramowaniu
optymalnych ścieżek przetwarzania i analizy wad. Ta książka może im w tym pomóc.
Czytelnikami tej monografii może być zarówno kadra inżynieryjno-techniczna zajmująca się badaniami defektoskopowymi jak
i studenci odpowiednich kierunków technicznych. Może być ona też pomocna dla konstruktorów zajmujących się opracowywaniem
i wdrażaniem nowych rozwiązań aparatury defektoskopowej.
Z powyższej charakterystyki treści tej monografii wynika, że stanowi ona unikalną pozycję wypełniającą lukę na rynku
wydawniczym i to nie tylko krajowym. Dlatego warta jest też wydania w wersji angielskiej.
Zygmunt Lech Warsza
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Warszawa
Polskie Towarzystwo Metrologiczne
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KOMPARATOR DO GENERACJI ZNACZNIKÓW CZASOWYCH
W UKŁADACH ODCZYTOWYCH DLA DETEKTORÓW PASKOWYCH
Krzysztof Kasiński

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Elektroniki, Katedra Metrologii i Elektroniki

Streszczenie. Artykuł prezentuje projekt niskomocowego komparatora przygotowanego dla potrzeb nadawania znaczników czasowych w wielokanałowym
scalonym układzie odczytowym do detektorów paskowych. Przedstawione zostały: zarys analogowego układu front-end z dwutorowym przetwarzaniem,
czynniki ograniczające dokładność wyznaczania znacznika czasowego oraz dokładny projekt 3-stopniowego komparatora zoptymalizowanego
dla docelowej aplikacji.
Słowa kluczowe: komparator, wielokanałowe układy scalone, detektory paskowe, mikroelektronika

DISCRIMINATOR FOR TIMESTAMPING IN STRIP DETECTOR
READOUT INTEGRATED CIRCUITS
Abstract. This paper presents the design of a low-power comparator for timestamping purposes in multichannel integrated circuit for silicon strip
detectors’ readout. A brief introduction to an analog front-end electronics with two signal paths is presented. Moreover, issues regarding accuracy
of timestamp determination and details of 3-stage comparator architecture are included.
Keywords: discriminator, multichannel integrated circuits, strip detectors, microelectronics

Wstęp
Obrazowanie z wykorzystaniem promieniowania X oraz
detektory śladowe dla zastosowań w eksperymentach fizyki
wysokich energii są głównymi obszarami aplikacyjnymi
detektorów paskowych. Do odczytu detektorów najczęściej
wykorzystywane są wielokanałowe układy scalone dedykowane
dla danej aplikacji (rys. 1) [2]. Różnorodność warunków pracy tj.
pojemność detektora, intensywność promieniowania, poziom
sygnałów, wymagany standard komunikacji czy wreszcie
wymagana funkcjonalność pomiarowa powodują, że niemożliwe
jest opracowanie rozwiązania uniwersalnego.
Artykuł opisuje projekt komparatora dla potrzeb nadawania
znaczników czasowych w układzie odczytowym do paskowych
detektorów krzemowych o dużej pojemności. Funkcjonalność
wymagana od docelowego układu to praca z trybie pojedynczego
zliczania fotonów z jednoczesnym pomiarem amplitudy impulsu
wejściowego oraz wyznaczaniem znacznika czasowego każdego
zdarzenia.

Rys. 1.

układów kształtujących (w tym przypadku CR-RC, a więc
kaskady aktywnych stopni górnoprzepustowego i dolnoprzepustowego) jest obecność efektu pełzania (time-walk), a więc
zależności otrzymanego znacznika czasowego od ładunku
wejściowego. Ponadto znaczący wpływ na rozdzielczość
wyznaczania znacznika czasowego ma szum układu, który
przenosi się na domenę czasową (jako jitter) odwrotnie
proporcjonalnie do nachylenia zbocza narastającego sygnału
napięciowego (rys. 3). Wszystkie te czynniki powodują błąd w
określeniu dokładnego momentu, w którym zdarzenie miało
miejsce. Można je jednak do pewnego stopnia korygować. Metoda
korekcji zostanie opisana w punkcie 3.

Rys. 2.

Budowa kanału odczytowego

Rys. 3.

Efekt zależności znacznika czasowego od amplitudy impulsu

System detekcyjny z detektorem paskowym

1. Układ elektroniki front-end i motywacja
Architektura pojedynczego kanału układu scalonego, o którym
mowa, obejmuje wzmacniacz ładunkowy i dwa tory przetwarzania
impulsu napięciowego (rys. 2) [2, 3]. Tor z filtrem tzw. wolnym
jest zoptymalizowany pod kątem niskich szumów i pomiaru
amplitudy impulsu za pomocą zintegrowanego przetwornika
analogowo-cyfrowego. Zadaniem kanału z filtrem tzw. szybkim
jest dokładne określenie chwili czasu, w którym pojawił się
ładunek wejściowy. Chwilę czasu określa dyskryminator, którego
próg powinien być ustawiony na jak najniższą wartość, która
gwarantuje pracę bez wpływu szumów. Wyjście komparatora
współpracuje z układem licznika i zatrzasku, których zadaniem
jest przechowanie wartości znacznika czasowego do czasu jego
odczytania.
Komparator współpracuje z szybkim filtrem. Jego zadaniem
jest ukształtowanie sygnału pod kątem pomiaru czasu wystąpienia
zdarzenia. Oznacza to, że czas narastania impulsu na wyjściu filtru
powinien być krótki. W tym przypadku wynosi on 30 ns. Cechą

2. Projekt komparatora
Zadaniem komparatora jest wygenerowanie impulsu
cyfrowego dla każdego impulsu z szybkiego filtru, który
przekroczy próg dyskryminacji. W tej aplikacji, próg zostanie
ustawiony na wartość ok. 0,8 fC. Tor filtru szybkiego będzie
wykorzystywany do nadawania znaczników czasowych, co
oznacza, że projektowany komparator powinien charakteryzować
się dużą szybkością działania oraz nie powinien znacznie
degradować time-walk’u. Jednocześnie układ ten powinien zostać
zaprojektowany pod kątem wykorzystania w wielokanałowym
układzie scalonym a więc zarówno pobierana moc jak i
zajmowana powierzchnia powinna zostać utrzymana na
odpowiednio niskim poziomie. Dla potrzeb projektu pobór mocy
komparatora ograniczono do 0.5 mW, a powierzchnia powinna nie
przekraczać obszaru 150 µm x 55 µm. Docelowa technologia

26

IAPGOŚ 1/2013

produkcji pod kątem której układ został zaprojektowany to UMC
180 nm. Determinuje to minimalną długość tranzystora (180 nm)
oraz napięcie zasilania (1,8 V).
Zdecydowano się na budowę 3-stopniowego komparatora
(rys. 4). Pierwszy stopień jest przedwzmacniaczem, który
umożliwia korekcję rozrzutu napięć na wyjściu wolnego filtru
oraz zadawanie progu dyskryminacji. Drugi stopień jest
właściwym komparatorem, a trzeci stanowią inwertery, których
wyjście jest sygnałem cyfrowym.

Rys. 4.
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inwerter (rys. 7). Zadaniem tego stopnia jest przekształcenie
sygnału z poprzedniego stopnia na poziomy cyfrowe CMOS.
Zakres zmian napięć wyjściowych z tych układów wynosi już
0-1,8 V a czas narastania sygnału wynosi odpowiednio 3 ns i 440
ps. Statyczny pobór mocy tego stopnia wynosi 30 µA (54 µW).
Przez ten stopień przebiega umowna granica pomiędzy domeną
sygnałów analogowych i cyfrowych. Aby uniknąć przenoszenia
się zakłóceń ostatni inwerter jest zasilany z linii zasilających
układy cyfrowe następujące po nim.

Stopień wejściowy dyskryminatora

Stopień wejściowy zbudowany jest w oparciu o parę
różnicową (M3-M4) zasilaną ze źródła prądowego M5 (rys. 5).
Para różnicowa obciążona jest dwoma rezystorami (R1 – R2) oraz
przez stopnie w architekturze wspólnego źródła (M1-M2).
Statyczny pobór prądu tego stopnia wynosi 50 µA (90 µW).

Rys. 5.

Stopień wejściowy dyskryminatora

Sygnał z szybkiego filtru podawany jest na wejście IN.
Do bramki tranzystora M4 przyłożone jest napięcie, które
powinno odpowiadać napięciu stałemu na wyjściu filtru przy
braku sygnału. Ze względu na rozrzuty produkcyjne, zarówno
poprzedzających stopni jak i tranzystorów w tym obwodzie,
powodujących przesuwanie efektywnego progu dyskryminacji,
napięcie odniesienia pochodzi z przetwornika cyfrowoanalogowego zlokalizowanego w każdym z kanałów układu
scalonego. Pojawienie się sygnału na wejściu powoduje, że para
różnicowa nie znajduje się już w stanie równowagi i pojawienie
się sygnału różnicowego na wyjściu D1-D2.
Próg dyskryminacji zmieniany jest poprzez linię THR
sterującą bazą tranzystora M1. Ponieważ tranzystory M1-M2
pracują jak wtórniki źródłowe, przyłożenie różnych napięć
powoduje przesunięcie poziomów stałych na wyjściach D1-D2.
Dzięki takiemu zabiegowi zmieniają się warunki pracy kolejnego
stopnia, co jest równoznaczne ze zmianą progu dyskryminacji.
Przedstawiony stopień charakteryzuje się wzmocnieniem
równym 7 V/V, które pozostaje liniowe dla zakresu napięć
odpowiadających wejściowemu ładunkowi 0-2 fC.
Kolejny stopień zbudowany jest również z wykorzystaniem
pary różnicowej (M10-M11) (rys. 6). Obciążenie stanowi układ
sprzężonych luster prądowych (M6-M9) wprowadzających
dodatnie sprzężenie zwrotne (a więc i histerezę) w celu
przyspieszenia działania układu i redukcję wpływu zakłóceń na
pracę komparatora. Sprzężenie zwrotne można kontrolować
poprzez zmianę stosunku długości do szerokości tranzystorów
tworzących pary w obciążeniu [3]. Histereza w zaprojektowanym
obwodzie wynosi 37 mV. Zakres zmian napięcia wyjściowego
wynosi od 700 mV – 1,5 V. Statyczny pobór prądu tego stopnia
wynosi 50 µA (90 µW).
Trzeci stopień komparatora stanowi układ wzmacniacza w
konfiguracji wspólnego drenu, za którym umieszczony został

Rys. 6.

Komparator z dodatnim sprzężeniem zwrotnym

Rys. 7.

Stopień wyjściowy komparatora

Rys. 8 przedstawia symulację odpowiedzi dyskryminatora
na wymuszenie o różnej amplitudzie.

Rys. 8.

Przebiegi czasowe dyskryminatora dla różnych ładunków wejściowych

3. Układy do korekcji
Źródła błędów wyznaczania znaczników czasowych
wynikających z budowy toru przetwarzania zostały w pewnym
stopniu omówione w punkcie 1. Nie są to jednak jedyne efekty,
które należy wziąć pod uwagę. Na pracę układu komparatora mają
wpływ między innymi następujące czynniki:
a) Wynikające z rozrzutów technologicznych:
• rozrzut poziomu stałego na wyjściu filtru szybkiego,
• rozrzut efektywnego progu dyskryminacji.
b) Wynikające z właściwości toru przetwarzania:
• stałe opóźnienie komparatora,
• time-walk.
c) Wynikające ze zjawisk stochastycznych:
• jitter znacznika wynikający z szumu.
Efekty te (poza stochastycznymi) można do pewnego stopnia
skorygować. W prezentowanym układzie zastosowano dwa
schematy korekcji: trymowanie za pomocą przetwornika
analogowo-cyfrowego oraz korekcja typu off-line na podstawie
pomiaru amplitudy impulsu wejściowego.
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Rozrzuty technologiczne można efektywnie kompensować
poprzez przyłożenie odpowiedniego (różnego dla każdego kanału)
napięcia do bramki drugiego tranzystora z pary różnicowej w
pierwszym stopniu komparatora. Dobór zakresu oraz
rozdzielczości jest przeprowadzany na podstawie wyników
symulacji
Monte-Carlo
przygotowanej
dzięki
danym
wynikającym z zastosowanej technologii produkcji układów
scalonych. W przedstawionym układzie okazało się, że 6-bitowy
przetwornik cyfrowo-analogowy o zakresie 150 mV wokół
średniej wartości napięcia stałego na wyjściu szybkiego filtru
(1 V) zintegrowany w każdym kanale będzie w stanie
w zadowalający sposób skorygować te negatywne efekty (rys. 9).

dominującym
czynnikiem
ograniczającym
rozdzielczość
wyznaczania znaczników czasowych po skorygowaniu
pozostałych czynników. Oznacza to, że zastosowany schemat
korekcji jest poprawny i wystarczający.

Rys. 11. Zależność nieskorygowanego znacznika
wejściowego (ilustracja opóźnienia oraz time-walk’u)

czasowego

od

ładunku

4. Plan masek
Rys. 9.

Realizacja korekcyjnego przetwornika cyfrowo-analogowego

Jeśli chodzi o błędy wynikające z właściwości toru
przetwarzania to mogą one zostać skorygowane na podstawie
informacji o wielkości ładunku wejściowego. Informacja ta będzie
pochodzić z drugiej gałęzi toru przetwarzania wykorzystującej
filtr wolny i przetwornik analogowo cyfrowy. Na podstawie
znajomości amplitudy impulsu z tablicy LUT (look-up table)
wybierana jest wartość poprawki, która odejmowana jest od
wyznaczonego znacznika czasowego (rys. 10). Zakładając, że
system jest bezszumny, efekty te mogły by zostać wyeliminowane
całkowicie. W rzeczywistości jednak szumy zarówno w torze
przetwarzania szybkiego jak i wolnego skutecznie ograniczają
maksymalną możliwą do uzyskania rozdzielczość wyznaczania
znaczników czasowych.

Projektowanie układów pod kątem zastosowania w
wielokanałowych układach scalonych o wielkiej skali integracji
nierozerwalnie wiąże się z ograniczeniami na pobór mocy oraz na
rozmiary obwodu. Prezentowany układ zaprojektowano z myślą o
zastosowaniu w kanale, którego szerokość będzie rzędu 50 µm.
Rys. 12 przedstawia plan masek prezentowanego układu wraz z
poziomymi liniami zasilającymi oraz połączeniami pomiędzy
tranzystorami. Ponieważ obwód ten ma być częścią większego
układu scalonego wykorzystano tylko 3 warstwy metali z
dostępnych sześciu tak, aby można było zrealizować niezbędne
połączenia w docelowej aplikacji traktując prezentowany układ
jak moduł.

Rys. 12. Plan masek dyskryminatora

Rys. 10. Sposób korekcji błędów wyznaczania znaczników czasowych

Przy założeniu, że tor szybki jest bezszumny a rozdzielczość
przetwarzania toru wolnego (wynikająca z szumów) wynosi 1 fC
możliwa jest korekcja błędu wynikającego z time-walk’u do
poziomu σ=3 ns przy ładunku 1 fC oraz σ=1,5 ns przy ładunku
2 fC co stanowi poprawę w stosunku do błędu przed korekcją
(odpowiednio 6,5 ns i 3,5 ns).
Niestety nie jest możliwa korekcja błędów stochastycznych.
W tym przypadku wynikają one z wartości szumu na wyjściu
szybkiego filtru. Jeśli podzielić wartość skuteczną szumów przez
współczynnik kierunkowy stycznej do impulsu napięciowego w
okolicy progu dyskryminacji można uzyskać spodziewaną wartość
skuteczną drżenia (jitteru) znacznika czasowego wynikającego z
tych szumów. Pomimo stromego zbocza narastającego (czas
osiągnięcia wartości szczytowej filtru wynosi 30 ns) jitter ten
przyjmuje wartości: σ=6 ns przy 1 fC, σ=2 ns przy 2 fC
(zakładając próg 0,8 fC). Okazuje się, że właśnie szum staje się

Dyskryminator zajmuje obszar 54 µm x 136 µm.
Przedstawiony układ nie obejmuje jednak wspomnianego
przetwornika cyfrowo-analogowego korygującego rozrzuty
produkcyjne, których rozmiary mogą być porównywalne lub
większe od rozmiarów przestawionego komparatora.
Warto mieć na uwadze fakt, że komparator jest układem, w
którym względy przenoszenia zakłóceń są niezwykle istotne.
Układ ten stanowi granicę pomiędzy czułą domeną analogową a
szybką i pełną zakłóceń domeną cyfrową. Powoduje to, że do
projektowania planu masek należało podejść ze szczególną
starannością. W przedstawionym układzie zadbano o odpowiednią
separację napięć zasilających pochodzących z osobnych domen
zasilania (cyfrowego i analogowego). Każdy z tranzystorów,
zarówno PMOS jak i NMOS otoczony jest zabezpieczającym
łańcuchem (guard-ring) skutecznie odcinającym tranzystory
układu od zakłóceń przenoszonych przez przewodzące podłoże
układu scalonego. Ponadto dzięki odpowiedniemu prowadzeniu
ścieżek zminimalizowano sprzężenia pojemnościowe pomiędzy
węzłami sąsiadujących bloków funkcjonalnych. Zastosowano
również kondensatory blokujące na liniach zasilających oraz
pojemności filtrujące na liniach referencyjnych dla źródeł
prądowych w każdym ze stopni.
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5. Podsumowanie
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METODY NUMERYCZNE W PRZYKŁADACH
PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETÓW TECHNICZNYCH
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2012

Metody numeryczne są obecnie przedmiotem ujętym w standardach kształcenia studentów uczelni technicznych i przede
wszystkim do nich jest adresowany ten podręcznik. Znajomość metod numerycznych umożliwia właściwe wykorzystanie
gotowych pakietów obliczeniowych (Matlab, Maple, Mathematica itp.), jak również daje niezbędne podstawy
do samodzielnego rozwiązywania specyficznych, coraz bardziej złożonych problemów inżynierskich. Wymaga to z jednej
strony świadomości istoty rozwiązywanych zagadnień, z drugiej
zaś znajomości metod służących do ich rozwiązywania.
Treść niniejszego podręcznika stanowią wybrane zagadnienia
z teorii i praktyki metod numerycznych. Teoretyczne podstawy
bazują na pozycjach klasycznych, które obejmują znacznie więcej
materiału, niż można przedstawić w trakcie trzydziestogodzinnego
wykładu. Niniejszy podręcznik zawiera tylko wyselekcjonowane
informacje, które są omawiane na wykładach. Autorzy ograniczyli
się do niezbędnych elementów teorii, bardziej koncentrując się
na przykładach, dobranych w taki sposób, aby jak najprościej
zobrazować działanie omawianej metody numerycznej. Niektóre
przykłady obliczeń zostały dodatkowo przedstawione za pomocą
tabel i rysunków. Większość rozdziałów zawiera odpowiednio
opracowane zbiory zadań. Samodzielne rozwiązanie tych zadań
pomoże Czytelnikowi w utrwaleniu prezentowanego materiału
a dzięki zamieszczonym odpowiedziom umożliwi ich weryfikację.
Podręcznik zawiera przegląd najważniejszych problemów
z analizy numerycznej i bazuje na wykładach prowadzonych
w ostatnim dziesięcioleciu ze studentami kierunku Informatyka
na Politechnice Lubelskiej.
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4 KANAŁOWY MODUŁ LED DO SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO
ROZWÓJ ROŚLIN
Tomasz Cegielski1,2
1

Instytut Elektrotechniki, Studia Doktoranckie, 2NIVISS Sp. z o.o. Sp. k., Gdynia

Streszczenie. W artykule przedstawiono moduł oświetleniowy z 24 diodami elektroluminescencyjnymi sterowanymi w 4 niezależnych kanałach.
Przeznaczony jest on do pracy w systemach wspomagających rozwój roślin. Jego modułowa konstrukcja oraz elastyczność w doborze elementów
umożliwia dopasowanie go do wymagań wielu gatunków i odmian roślin w różnych fazach rozwoju. Moduły mogą pracować w rozbudowanych systemach
jak również samodzielnie po uprzednim zaprogramowaniu. Jako przykład zastosowania zaprezentowano projekt modernizacji fitotronu do badań fizjologii
roślin.
Słowa kluczowe: LED, naświetlanie roślin, fotosynteza, fotomorfogeneza, system oświetleniowy, DMX512

4 CHANNEL LED MODULE FOR USE IN GROW LIGHTING SYSTEM
Abstract. 24 LEDs module with 4 independent controlled channels is presented. It can be used in plant grow lighting system. Its modular design
and flexibility in the choice of components allows module to be adjusted to the requirements of many species and varieties of plants in various stages
of growth. The modules can operate in complex systems and after preprogramming independently as well. As an example, plant growth room
modernization project is presented.
Keywords: LED, plant lighting, photosynthesis, photomorphogenesis, lighting control system, DMX51

Wstęp
Intensywna i całoroczna hodowla roślin w krajach o klimacie
umiarkowanym lub chłodnym wymaga doświetlania roślin.
Światło – jego ilość i rodzaj decyduje nie tylko o odżywianiu
roślin w procesie fotosyntezy ale decyduje też o fotomorfogenezie
czyli inicjowaniu lub hamowaniu niektórych procesów
fizjologicznych [2].
Odpowiedni dobór światła może nie tylko umożliwić lub
przyśpieszyć wzrost rośliny ale ją również odpowiednio
uformować – poprawić jakość, wymusić dogodny czas kwitnienia,
plonowania czy ułatwić późniejszy transport.
Półprzewodnikowe źródła światła umożliwiają uzyskanie
odpowiedniego
rozkładu
widmowego
i
natężenia
napromieniowania kwantowego potrzebnego do właściwego
doświetlania roślin. Zostało to potwierdzone w wielu badaniach
[3, 5]. Ponadto charakteryzują się wysoką efektywnością, długą
żywotnością i brakiem szkodliwych substancji [4].
Wydajny i elastyczny system oświetleniowy wspomagania
rozwoju roślin może więc powstać w oparciu o półprzewodnikowe
źródła światła. Wymaga on wykorzystania opraw które można
dostosowywać do aktualnych potrzeb roślin takich jak
przedstawiony w referacie moduł LED.

1. Wymagania dla oświetlenia wspomagającego
rozwój roślin
Na wzrost i plonowanie roślin ma wpływ wiele czynników:
jak temperatura, wilgotność, stężenie CO2 czy rodzaj podłoża. Ale
to światło jest najważniejszym czynnikiem i oddziałuje na szereg
procesów fizjologicznych. Substancje które funkcjonują jako
fotoreceptory to barwniki roślinne, ich budowa umożliwia
przekazanie roślinie energii światła (barwniki fotosyntetyczne,
np.: chlorofil, karetonoidy) lub informacji o świetle (barwniki
fotomorfogeniczne, np.: fitochrom, kryptochrom, fototropiny).
W przeciwieństwie do krzywej czułości ludzkiego oka
podstawowe barwniki posiadają maksima absorpcji nie dla barwy
zielonej ale dla niebieskiej i czerwonej (rysunek 1). Z tego też
powodu pomiar luksomierzem jest nieodpowiedni do określenia
natężenia oświetlenia lamp do doświetlania roślin. Do tego
właściwe jest określenie powierzchniowej gęstości strumienia w
zakresie PAR (Photosyntetic Active Radiation - promieniowanie
fotosyntetycznie czynne), uwzględnia się w ten sposób w
pomiarach w większym stopniu zakresy widma absorbowane
przez rośliny. PAR może być określany w jednostkach
energetycznych W/m2 lub częściej ze względu na
kwantowycharakter procesu fotosyntezy w μmol/m2/s.
Tylko niewielka część promieniowania dochodzącego do
rośliny jest wykorzystywana na potrzeby fotosyntezy.
Świetlnypunkt kompensacyjny, czyli poziom promieniowania dla

którego równoważone są procesy oddychania i fotosyntezy,
mieści się pomiędzy 1 μmol/m2/s (dla roślin cieniolubnych) do 20
μmol/m2/s. Natomiast punkt wysycenia powyżej którego
zwiększanie poziomu promieniowania nie powoduje wzrostu
intensywności fotosyntezy mieści się w zakresie od 40 μmol/m2/s
do 400 μmol/m2/s (dla roślin światłolubnych) [4]. System
oświetlający lub doświetlający rośliny powinien umożliwić
uzyskanie zbliżonych poziomów.
1
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Rys. 1. a) Widmo czynnościowe fotosyntezy roślin. b) Krzywa czułości względnej
oka ludzkiego dla widzenia fotopowego V(λ)

Oświetlenie wspomagające rozwój roślin powinno emitować
światło o długościach fali zbliżonych do tych dla których
występują maksima absorbcji barwników. Dla chlorofili są to
439nm, 453nm, 642nm i 662nm, dla fitochromu 660nm i 735nm
dla kryptochromów i fototropiny pomiędzy 370 a 500nm [4].Czyli
jest to światło z zakresu od bliskiego ultrafioletu do niebieskiego
oraz od czerwieni do bliskiej podczerwieni. Tylko karotenoidy,
które mają w większości przypadków znikome znaczenie,
absorbują promieniowanie o widmie znajdującym się pomiędzy
tymi zakresami. Diody elektroluminescencyjne emitujące światło
ultrafioletowe i niebieskie oparte są na technologii GaN, natomiast
czerwone i podczerwone na technologii GaP lub GaAs [5]. Wiąże
to się z różnymi spadkami napięć występującymi na emiterach
światła podczas pracy z takimi prądami w zależności od
zastosowanego typu diody i musi to zostać wzięte pod uwagę
podczas projektowania sterownika.
Dla fotomorfizmu istotne są nie tylko wartości energii
dostarczanej w odpowiednich zakresach widma, ale również
proporcje pomiędzy różnymi barwami. Dotyczy to szczególnie
stosunku czerwieni (~665 nm) do dalekiej czerwieni (~730 nm),
która w naturze w przeciwieństwie do zwykłej czerwieni jest
przepuszczana przez tzw. okap roślinny. Rośliny reagują też na
fotoperiodyzm. Do właściwego rozwoju potrzebują odpowiednich
przerw pomiędzy naświetleniami.
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Ponadto przy projektowaniu systemu oświetlającego rośliny
należy uwzględnić to, że różne reakcje na te same bodźce mogą
występować nawet w obrębie tego samego gatunku dla różnych
odmian [6]. Wszystko to powoduje konieczność posiadania
możliwości zmiany parametrów oświetlenia nie tylko w cyklu
dobowym, ale również pomiędzy kolejnymi dniami. Jest to istotne
zwłaszcza podczas okresów krytycznych rozwoju rośliny, czyli
kiedy są one szczególnie wrażliwe na brak lub obecność
czynników środowiskowych, są to np. kiełkowanie czy
rozpoczęcie kwitnienia.

2. Budowa modułu
Prezentowany moduł (schemat blokowy przedstawiony jest na
rysunku 2) składa się: z płytki drukowanej na podłożu z rdzeniem
aluminiowym (MCPCB – Metal Core Printed Circuit Board),
soczewki z uszczelką, radiatora, przetwornic DC/DC z wyjściem
stałoprądowym, 4 kanałowego kontrolera DMX512 oraz zasilacza
AC/DC.
Na płytce MCPCB znajdują się 4 łańcuchy po 6 LEDów.
Intensywność świecenia każdego z łańcuchów ustawiają
przetwornice sterowane sygnałem PWM generowanym przez
kontroler. Kontroler może być sterowany za pomocą protokołu
DMX512 [7] lub realizować wgrany uprzednio program.
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umieszczać lampy bezpośrednio nad uprawą - ułatwia to montaż
takiej oprawy np. przez przymocowanie do elementów
konstrukcyjnych szklarni i nie zasłania dzięki temu
promieniowania słonecznego w przypadku doświetlania uprawy.

3. Funkcjonalność systemu opartego
na prezentowanym module
System wykorzystujący przedstawiony moduł wykorzystuje
do komunikacji pomiędzy jednostką centralą a modułami protokół
DMX512. Jeżeli pojedyncza oprawa składałaby się z dwóch
modułów, to zawierałaby 8 oddzielnych kanałów. Wówczas w
systemie przy wykorzystaniu jednego uniwersum DMX możnaby
niezależnie sterować 64-ma strefami. W ramach jednej strefy
może występować wiele opraw o tych samych adresach. Należy
jedynie pamiętać o zachowaniu reguł elektrycznych dla standardu
RS-485, który stanowi warstwę fizyczną protokołu.
W przypadku niewielkich systemów jest możliwość pracy bez
centrali DMX, każda z opraw realizowałaby wówczas program
zawarty w kontrolerze.
Podstawowym zadaniem systemu jest dostarczenie
odpowiedniego promieniowania PAR do naświetlanych roślin.
Powinno mieć ono odpowiednie w danej fazie rozwoju i porze
dnia widmo i energię. System pozwala również na kontrolę
zużycia energii – ściemnianie poszczególnych kanałów wiąże się
ze zmniejszeniem jej poboru.

4. Przykładowe zastosowanie
Przeanalizowano
możliwość
modernizacji
jednego
z fitotronów znajdujących się w Laboratorium Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Widok ustawienia regału
w pomieszczeniu jest przedstawiony na rysunku 4. Na
przeciwległej ścianie jest ustawiony taki sam regał Obecnie każda
z podwójnych półek jest oświetlona 4 świetlówkami typu TLD840
58W. Wyliczone w programie DIALux [9] natężenie oświetlenia
na płaszczyźnie, na której ustawiane są próbki jest widoczne na
rysunku 5.
Rys. 2.

Schemat blokowy modułu LED

Rys. 4.

Rys. 3.

Krzywe rozsyłu światłości dla soczewki LL24CR-AU75135L

Zastosowana soczewka LL24CR-AU75135l [8] kieruje
światło w sposób odpowiedni dla lampy ulicznej, umożliwia to
zwartą konstrukcję lampy zbudowanej na podstawie
przedstawionego modułu. Jest ona również uniwersalna: można
ją zastosować jednocześnie z LEDami różnych rodzin i
producentów, łatwiej dzięki temu będzie uzyskać pożądaną
charakterystykę widmową.
Kształt wiązki światła dla tej soczewki jest przedstawiony na
rysunku 3. Jak widać oświetlany głównie jest pas podłoża przed
normalną do płaszczyzny modułu. Dzięki temu nie trzeba

Widok fitotronu z oświetloną analizowaną płaszczyzną

Wymieniając każdą podwójną oprawę świetlówkową na jeden
moduł LED można uzyskać porównywalną równomierność
natężenia oświetlenia. Wyliczenia (rysunek 6) zostały wykonane
dla założenia takiego samego strumienia świetlnego modułu LED
jak oprawy świetlówkowej. Mają one na celu jedynie porównanie
równomierności rozkładu światła a nie ich wartości.
Brak symetrii w prezentowanych wynikach wynika
z obecności odbijających światło ścian pomieszczenia – regał jest
ustawiony w rogu fitotronu.
Wartość PAR w przypadku zastosowania modułu LED
wzrośnie dodatkowo w porównaniu do lampy fluorescencyjnej
z uwagi na brak składowej zielonej w widmie. Szacuje się, że
dzięki temu pobór energii elektrycznej, przy zachowaniu tych
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samych wartości PAR, spadnie dwukrotnie, pomimo
porównywalnej sprawności w lm/W. Dodatkowo każda
z oświetlanych półek uzyska możliwość niezależnego ustawienia
parametrów oświetlenia zależnie od potrzeb danego
doświadczenia.
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5. Model modułu do oświetlenia fitotronu
W pomieszczeniu ciemni fotometrycznej NIVISS wydzielono
fragment symulujący fitotron (rysunek 7). Ustawiono w nim regał
o identycznych wymiarach, jedną z półek oświetlono oprawą
z świetlówką, drugą modelem przedstawianego modułu LED.
Temperatura oraz wilgotność było kontrolowana i stabilizowana.

Rys. 5.

Izolinie wyliczone dla oświetlenia lampami fluorescencyjnymi

Rys. 8.

Rys. 6.

Izolinie wyliczone dla oświetlenia modułami LED

Rys. 9. Pomierzone wartości PAR, a) półka oświetlona świetlówką, b) półka
oświetlona modułem LED

Rys. 7.

Fotografia modelu fitotronu

Fotografia kompletnego modelu modułu

Wykonany model (rysunek 8) zawiera łańcuchy LEDów o
następujących dominujących długościach fali: 452,5±2,5nm,
472,5±2,5nm, 625,5±2,5nm oraz diodę białą o temperaturze
barwowej 2800K. Barwne to LEDy z serii XP-E a biała to XP-E
High-Efficiency White [9]. Z uwagi na przeznaczenie tego
konkretnego modułu do udziału w doświadczeniu z obserwacją
samego kiełkowania roślin nie umieszczono LEDów z zakresu
dalekiej czerwieni.
Moc oprawy świetlówkowej wyniosła 35W a modułu LED
przy pełnym wysterowaniu 36W. Miernikiem promieniowania
fotosyntetycznie czynnego (QMSS-E apogee instr.) wykonano
pomiary rozkładu wartości PAR na obu półkach. Ponieważ
wartości dla półki oświetlonej modułem LED (maksimum
50 μmol/m2/s) przekraczały ponad dwukrotnie wartości dla półki
referencyjnej (maksimum 20 μmol/m2/s) wysterowanie dla
modułu LED zmniejszono do 80% i jej pobór mocy wyniósł
wówczas 29,4W. Porównanie wartości PAR półek oświetlanych
przez tak wysterowanego moduł LED i oprawę z świetlówką jest
przedstawione na rysunku 9.
Za pomocą spektrometru Ocean Optics USB2000 wykonano
pomiary widma dla włączonego całego modułu oraz pojedynczych
kanałów wysterowanych na 100%. Dla porównania zmierzono też
widmo przykładowej lampy z świetlówkami fluorescencyjnymi
liniowymi (MASTER TL-D Super 36W/840). Wyniki pomiarów z
odległości 2 m w jednostkach względnych są przedstawione na
rysunku 10. Możliwość wysterowania każdego z kanałów w
zakresie 1-100% pozwala na uzyskanie wielu pośrednich
charakterystyk widmowych i tym samym ustawienie światła
korzystnego dla doświetlanego gatunku i fazy rozwoju.
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6. Eksperyment
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1000
800
600
400
200

17.09.2012r. zostały wysiane nasiona brokułu (Brassica
oleracea L. var. italica Plenck, odmiana Cezar) w trzech kuwetach
po 50 sztuk. Jedna została umieszczona na parapecie okna
wschodniego, a pozostałe dwie w modelu fitotronu na środku
odpowiednich półek z oświetleniem fluorescencyjnym i LEDowym. Jako podłoże została użyta wata utrzymywana w stałym
nawilgoceniu poprzez podlewanie 3 razy w tygodniu. Temperatura
powietrza była utrzymywana w zakresie 21-24ºC, wilgotność
45-50%. Naświetlanie następowało w cyklach: 12 godzin
włączenie – 12 godzin wyłączenie, bez stanów pośrednich.
Z uwagi na wysiew w okresie równonocy próbka kontrolna
również miała zbliżony fotoperiodyzm. W kuwecie oświetlanej
światłem dziennym poprzez szybę okienną wzeszło 19 sadzonek,
w obu kuwetach w fitotronie po 30. Porównanie widoku roślin
z półki z oświetleniem fluorescencyjnym i LEDowym po 10
dniach od zasiania jest przedstawione na rysunku 11. Można
wyraźnie zaobserwować, że oświetlenie LEDowe skutkuje
bardziej krępymi i rozłożystymi sadzonkami. 5 października
nastąpił koniec eksperymentu. Wśród sadzonek oświetlonych
LEDami połowa miała wykształcone już 4 liście, podczas gdy
w pozostałych nie było żadnej takiej rośliny. Zostały pomierzone
długości i szerokości wszystkich wyhodowanych roślin. Wyniki
są zaprezentowane w tabeli 1
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Rys. 11. Sadzonki wyhodowane przy oświetleniu: a)fluorescencyjnym, b) LEDowym
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Tabela 1. Wymiary siewek Brokuła wyhodowanych przy różnym oświetleniu
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Różnice w rodzaju światła spowodowały wyraźne zmiany
budowie roślin. Większa ilość barwy niebieskiej oraz zupełny
brak dalekiej czerwieni zgodnie z [2] powoduje skrócenie
hipokotylu (podliścieniowej część łodygi w siewce, pomiędzy
korzeniem zarodkowym a miejscem osadzenia liścieni) oraz
zwiększenie powierzchni liści.
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Rys. 10. Pomierzone widmo każdego z kanałów modułu oddzielnie i wszystkich
razem oraz lampy fluorescencyjnej

Przedstawiony moduł LED umożliwia stworzenie wydajnego
i elastycznego systemu doświetlania lub naświetlania roślin.
Zastosowanie go może umożliwić wpływanie nie tylko
na fotosyntezę, ale również na fotomorfogenezę. Pozwoli to na
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np. poprawę plonowania [5], uzyskiwanie roślin lepiej przystosowanych do transportu albo wstrzymanie kwitnienia przed
dostarczeniem sadzonek do sklepu [6].
Dodatkowo dzięki zastosowaniu półprzewodnikowych źródeł
światła charakteryzuje się dłuższą żywotnością i mniejszym poborem mocy niż stosowane powszechnie systemy oparte na lampach
wyładowczych

[6]
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REDAKCJA POLECA

Jacek KORYTKOWSKI

UKŁADY PRZETWARZANIA
CYFROWO-ANALOGOWEGO
ORAZ WŁAŚCIWOŚCI SCALONYCH
PRZETWORNIKÓW CA
Oficyna Wydawnicza Przemysłowego Instytutu
Automatyki i Pomiarów PIAP
Treść książki o objętości 160 stron dzieli się na 8 rozdziałów
oraz zawiera bogatą literaturę (162 pozycji). W pracy są też liczne rysunki
i schematy, a także tablice z wykazami parametrów układów przetworników
cyfrowo-analogowych wytwarzanych przez światowych producentów.
Autorem tej monografii jest profesor PIAP dr inż. Jacek Korytkowski
wybitny specjalista w dziedzinie konstrukcji elektronicznych urządzeń
pomiarowych, w szczególności do zastosowań przemysłowych.
Wstęp zawiera wprowadzenie w tematykę książki. Następnie
w rozdziale drugim opisano ogólne zasady działania przetwornika cyfrowoanalogowego oraz cyfrowo sterowanego symulatora rezystancji
lub kondunktancji. Rozdział trzeci zawiera opis analogowych sygnałów
wyjściowych i napięć odniesienia. Podano sygnały powszechnie
stosowanych
czujników
termoelektrycznych
jako
najbardziej
rozpowszechnionych czujników generacyjnych i omówiono schemat
zastępczy termoelementu współpracującego z układem pomiarowym
zawierającym kompensację temperatury zimnych końców. Szczegółowo
opisano właściwości następujących termoelementów: typów: R, S, B, J, E,
K, N oraz C. Dla wszystkich tych termoelementów autor wyliczył i podał współczynniki wielomianów aproksymacyjnych bardzo
dokładnie opisujących ich charakterystyki termometryczne.
Kolejny trzeci rozdział dotyczy czujników rezystancyjnych jako najbardziej rozpowszechnionych czujników parametrycznych. Autor
omówił schematy ideowe tych czujników o połączeniach dwu-, trój- oraz cztero-przewodowych z układem pomiarowym rezystancji.
Szczegółowo opisane są właściwości rezystancyjnych czujników platynowych i niklowych. Wyliczone są współczynniki wielomianów
aproksymacyjnych bardzo dokładnie opisujących charakterystyki termometryczne tych czujników. W rozdziale tym zostały też opisane
analogowe standardowe sygnały prądowe i napięciowe stosowane na wyjściach przetworników cyfrowo-analogowych. Dokonano
też przeglądu stabilizatorów scalonych jako źródeł napięć wzorcowych zwanych napięciami odniesienia lub referencyjnymi
w przetwornikach cyfrowo-analogowych.
W rozdziale czwartym zostały omówione mikrosystemy elektroniczne oraz interfejsy cyfrowe i sygnały cyfrowe stosowane
w różnych odmianach przetworników cyfrowo-analogowych. Omówiono kody unipolarne i bipolarne sygnału cyfrowego, interfejsy
równoległe oraz interfejsy szeregowe stosowane w przetwornikach cyfrowo-analogowych i potencjometrach sterowanych cyfrowo.
Na przykładach schematów sterowania cyfrowego wybranych scalonych przetworników cyfrowo-analogowych i potencjometrów
cyfrowych opisano też interfejsy oraz układy cyfrowego sterowania przyrostowego potencjometrów cyfrowych.
W rozdziale piątym podano szczegółowe definicje i charakterystyczne parametry statyczne i dynamiczne przetworników cyfrowoanalogowych.
W rozdziale szóstym omówiono metody przetwarzania cyfrowo-analogowego układów o wyjściach napięciowych i prądowych
oraz schematy przetworników cyfrowo-analogowych o sterowanej rezystancji lub konduktancji na wejściu wzmacniacza. Opisano też
układy przetworników cyfrowo-analogowych o sterowanej transmitancji czwórnika na wejściu wzmacniacza ze szczególnym
uwzględnieniem przetworników z cyfrowo sterowaną drabinką rezystorów R-2R. Podano schematy i omówiono przetworniki cyfrowoanalogowe o sterowanej transmitancji w obwodzie sprzężenia zwrotnego wzmacniacza. Omówiono przetworniki cyfrowo-analogowe
z cyfrowo sterowanymi dzielnikami napięcia. Opisano przetworniki cyfrowo-analogowe z cyfrowo przełączanymi źródłami prądowymi
o wartościach wzorcowych oraz o wartościach wagowych. Omówiono też przetworniki cyfrowo-analogowe z cyfrowo sterowanym
współczynnikiem wypełnienia ciągu impulsów.
W rozdziale siódmym omówiono potencjometry i rezystory sterowane cyfrowo. Dokonano przeglądu parametrów współcześnie
produkowanych scalonych monolitycznych potencjometrów cyfrowych.
Rozdział ósmy zawiera szczegółowy przegląd parametrów kilkudziesięciu wybranych współcześnie produkowanych scalonych
monolitycznych przetworników cyfrowo-analogowych z kilku znanych firm światowych.
Problematyka książki jest wyłożona jasno i przystępnie w poprawnym języku polskim bez naleciałości slangu technicznego. Autor
zgromadził aktualny i nowoczesny materiał, a wykaz literatury obejmuje bardzo dużo pozycji internetowych. Praca jest zwięzła i zawiera
wprowadzenia teoretyczne niezbędne dla omawianych układów.
Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona projektantów, konstruktorów i użytkowników układów elektronicznych służących
do przetwarzania cyfrowo-analogowego oraz generowania dokładnych elektrycznych sygnałów ciągłych. Może być również
wykorzystywana przez studentów i wykładowców kierunków elektronicznych, elektrycznych, mechatroniki, automatyki oraz robotyki
i innych wydziałów uczelni wyższych. Jest to cenna i rzadko spotykana oryginalna pozycja na polskim rynku wydawniczym z dziedziny
współczesnej tematyki techniczno-naukowej o bezpośrednim charakterze aplikacyjnym. Dlatego też warta jest ona szerokiego
rozpowszechnienia.
Zygmunt Warsza - Polskie Towarzystwo Metrologiczne
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PRZEMYSŁOWY TOMOGRAF POJEMNOŚCIOWY DO BADANIA
PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH
Piotr Zaprawa

Instytut Elektrotechniki, Oddział w Gdańsku

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pracy, której celem było opracowanie układu tomografu pojemnościowego dedykowanego do zastosowań
przemysłowych. Został on zbudowany na metalowej rurze z podłączonym układem kontrolno-pomiarowym, zdolnym do samodzielnej pracy na przewodzie
rurowym. Na potrzeby prezentowanego urządzenia zostały zaprojektowane i zbudowane dedykowane układy pomiarowe. W pracy wykazano, że mogą one
posłużyć do opracowania nowego, w pełni funkcjonalnego układu, który może znaleźć zastosowanie w przemyśle.
Słowa kluczowe: DSP, przetwarzanie sygnałów, tomografia

AN INDUSTRIAL CAPACITANCE TOMOGRAPHY APPLICATION
FOR TWO-PHASE FLOWS
Abstract. In this paper results of work directed to make an industrial version of a capacitance tomography application was presented. It was build
on a metal pipe with a control and measurement unit connected in. This ECT application was prepared for an independent work, without necessity to
connect any external personal computer. For the prepared application dedicated measurement modules were build. Presented modules can be used for
preparing other applications based on ECT.
Keywords: DSP, digital signal processing, tomography

Wstęp
Tomografia pojemnościowa jest metodą rekonstrukcji obrazu
wnętrza badanego obiektu na podstawie szeregu pomiarów
elektrycznych. Jest ona realizowana za pośrednictwem tomografu,
który składa się z kilku, kilkunastu bądź kilkudziesięciu elektrod
podłączonych do układu pomiarowego. Elektrody te są
rozmieszczone wokół badanego obiektu w sposób, który wynika
głównie z jego kształtu (rys. 1). W zależności od zmian rodzaju
oraz ilości medium znajdującego się wewnątrz, zmianie ulega
wartość przenikalności dielektrycznej kondensatora każdej pary
elektrod w układzie (rys. 2).

konieczność spełnienia wymogów odnośnie pracy w warunkach
zagrożonych wybuchem (europejska dyrektywa ATEX), może w
ogóle wykluczyć je z użycia.

Rys. 2. Rozmieszczenie
pojemnościowym

pojemności

w

dwuelektrodowym

tomografie

Aby możliwe było sprawne opracowanie nowego układu
pomiarowego dla przemysłu, bazującego na tomograficznych
technikach pomiarowych, należało przygotować elastyczne
zaplecze sprzętowe. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki
pracy nad takim układem. W ramach tego zadania wykonana
została aplikacja do badania przepływów dwufazowych, która
przeznaczona jest do montażu na metalowym przewodzie
rurowym.

1. Koncepcja budowy toru analogowego
Rys. 1.

Przekrój poprzeczny czteroelektrodowego tomografu pojemnościowego

Przy pomocy tomografu realizowany jest proces pomiaru
prądu, jaki przepływa przez pojemność Cx, pod wpływem zmian
napięcia na okładkach kondensatora (rys. 2). W układach
N-elektrodowych otrzymanych zostaje N(N-1)/2 niezależnych
pomiarów. Na ich podstawie realizowana jest rekonstrukcja
obrazu [7], która wiąże się z rozwiązaniem równania Poissona:
𝜌
(1).
𝛻2𝛷 = −
𝜀
Układy tomografii pojemnościowej składają się z szeregu
podzespołów elektronicznych. Na ich podstawie konstruowane są
laboratoryjne oraz przemysłowe układy pomiarowe.
W wielu rozwiązaniach budowa układów laboratoryjnych
bazuje na wykorzystaniu zewnętrznego komputera osobistego oraz
uniwersalnych układów pomiarowych [1, 3, 4, 5]. Zapewnienie w
warunkach przemysłowych choćby minimalnych wymogów
niezbędnych do ich pracy, może być bardzo trudne. Dodatkowo,

Wśród
rozwiązań
konstrukcyjnych,
jakie
znajdują
zastosowanie w tomografii pojemnościowej, najczęściej spotykane
są układy „ładuj-rozładuj” oraz ze stymulacją sygnałem
sinusoidalnym. W pierwszym z nich okładka kondensatora (rys. 2)
przełączana jest za pośrednictwem kluczy półprzewodnikowych
pomiędzy źródłem napięcia stałego oraz masą układu. W drugim
rozwiązaniu zmiany napięcia realizowane są poprzez stymulację
elektrody napięciem sinusoidalnym. W każdym z tych rozwiązań
druga elektroda badanej pojemności utrzymywana jest na
poziomie wirtualnej masy przy pomocy wzmacniacza
operacyjnego. Różnica pomiędzy każdym z tych układów jest
dość istotna. W rozwiązaniach typu „ładuj-rozładuj” wzmacniacze
w torze analogowym pracują jako układy prądu stałego, natomiast
dla stymulacji sygnałem sinusoidalnym pracują one jako układy
prądu zmiennego.
W aplikacjach tomografii pojemnościowej, które zostały
wykonane przez autora, wykorzystana została metoda stymulacji
elektrod sygnałem sinusoidalnym. Z tą jednakże różnicą, że tor
analogowy został wykonany wg pomysłu autora (rys. 3).
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Schemat blokowy analogowego toru pomiarowego

Najczęściej spotykane rozwiązania toru analogowego ze
stymulacją sygnałem sinusoidalnym zawierają generator sygnału,
blok wzmacniaczy, detektor fazy lub amplitudy, filtr
dolnoprzepustowy oraz przetwornik analogowo-cyfrowy [8, 9, 10,
11]. Częstotliwość sygnału stymulującego na wyjściu generatora
wynosi zazwyczaj od kilkuset kHz do kilku MHz.
Z tego też względu częstotliwość sygnału mierzonego była
ograniczana przed podaniem na wejście przetwornika analogowocyfrowego. Autor pracy zaproponował inne rozwiązanie, które
sprowadziło się do eliminacji elementów odpowiedzialnych za
ograniczanie częstotliwości sygnału (rys. 3). W konsekwencji tego
na wejściu przetwornika pojawił się sygnał analogowy o
częstotliwości od 500 do 600 kHz.

Rys. 5.

Dedykowany moduł pomiarowy TOMO-2

W późniejszym okresie zbudowany został układ tomografu
pojemnościowego, który zamontowany został na metalowej rurze.
Został on wykonany w oparciu o moduły pomiarowe
zaprojektowane do wcześniejszych konstrukcji wykonanych
z pleksi. Dopiero ta wersja układu była na tyle zaawansowana,
że możliwe stało się uniezależnienie od komputera osobistego
(rys. 6).

Rys. 6. Pierwsza
na metalowej rurze

Rys. 4.

Uproszczony schemat elektryczny toru analogowego modułu pomiarowego

W celu realizacji pomiaru sygnału zmiennego, należy
wykonać serię precyzyjnych pomiarów. Do tego celu wytypowany
został procesor sygnałowy serii TMS320F281X z wbudowanym
przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Charakteryzuje się on
12-bitową rozdzielczością sygnału oraz 16-pozycyjnym
sekwenserem. Częstotliwość sygnału generatora została dobrana
w taki sposób, aby pierwszy i ostatni pomiar wykonany został dla
kąta sinusoidy przesuniętego o 360°. Uproszczony schemat
elektryczny analogowego toru pomiarowego przedstawiony został
na rys. 4.

2. Modele i prototypy
W Instytucie Elektrotechniki w Gdańsku prowadzone są prace
zmierzające do opracowania przemysłowej wersji tomografu
pojemnościowego. W minionym okresie opracowany został model
dwuelektrodowy oraz prototypy czteroelektrodowe, które
przeznaczone były do pomiarów przepływów dwufazowych.
Każdy z nich był w pełni działającym układem, przewidzianym do
pracy na rurze wykonanej z pleksi [12, 13, 14, 15, 16].
Współpracowały one z komputerem osobistym, na którym
zainstalowany był program odpowiedzialny za rekonstrukcję
obrazu.
Czteroelektrodowy tomograf pojemnościowy był pierwszym
układem, który został zbudowany na podstawie dedykowanych
modułów pomiarowych. Konstrukcja tych modułów wynikała z
doświadczeń zebranych z badania układu dwuelektrodowego. Do
podstawowych zalet układu należała możliwość integracji
większej ilości układów ze sobą, duża szybkość realizacji
pomiarów oraz bardzo niski poziom zakłóceń. Natomiast do wad
należy zaliczyć między innymi znaczny rozmiar pojedynczego
układu pomiarowego, który dedykowany został do montażu na
rurze wykonanej z pleksi.
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wersja

tomografu

pojemnościowego

zainstalowanego

W opracowaniu przedstawionym na rys. 6 po raz pierwszy
zastosowano rozwiązanie prezentacji wyników rekonstrukcji
obrazu w postaci matrycy z diodami LED. Dodatkowo
zapewniono możliwość współpracy i komunikacji z zewnętrznymi
urządzeniami za pośrednictwem przewodowej i bezprzewodowej
sieci ETHERNET.

3. Układ docelowy
Na podstawie zebranych doświadczeń zaprojektowano oraz
wykonano nową, docelową wersję układu tomografu
pojemnościowego
do
zastosowań
przemysłowych.
W
opracowanym układzie wykorzystano nową wersję modułu
pomiarowego, która została w znaczny sposób przeprojektowana.
Dzięki temu wielkość obwodu drukowanego zmniejszyła się o
około
50%.
Usunięto
także
nieprzydatne
interfejsy
komunikacyjne, w miejsce których wprowadzono nowe, bardziej
przydatne rozwiązania. W znaczący sposób przeprojektowano
także zasilanie układu oraz zmodyfikowano analogowy tor
pomiarowy. Nowa wersja układu pomiarowego przedstawiony
została na rys. 7.
Opracowany układ pomiarowy, przewidziany do instalacji w
tomografie pojemnościowym, dedykowany jest do współpracy z
pojedynczą elektrodą. Zarówno elektrody jak i moduł znajdują się
w bezpośredniej bliskości, dzięki czemu wyeliminowano
konieczność stosowania długich, ekranowanych przewodów
sygnałowych. Elektrody zostały wklejone we wnętrzu rury i przez
odpowiednie wyprowadzenia podłączone do modułów
pomiarowych.
Na uwagę zasługują także sposoby integracji modułów
w ramach jednego urządzenia. Mianowicie każdy z modułów
wyposażony został w interfejs sieci CAN. Umożliwia on
bezpośrednie połączenie ze sobą do 250 układów pomiarowych
wraz z elektrodami. W pośredni sposób możliwe jest zbudowanie
tomografu o większej liczbie elektrod. Istnieje także możliwość
podłączenia każdego modułu pomiarowego za pośrednictwem
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separowanego interfejsu RS232/TTL. Ten rodzaj komunikacji
umożliwia transmisję danych z prędkością do 460 kb/s.

Rys. 7. Nowa wersja
na metalowej rurze

modułu

pomiarowego

przeznaczona

do

tomografu

4. Wyniki pomiarów
Tomograf pojemnościowy, który został zbudowany na bazie
modułów
pomiarowych
TOMO-3,
poddano
badaniom
eksperymentalnym (rys. 10). Do tomografu został przykręcony
zaślepiony fragment metalowej rury. Posiada on dwa króćce,
pozwalające na podłączenie za pośrednictwem przewodów
z igelitu zbiornika z wodą.

montażu

W przypadku zmiany konfiguracji w tomografie
pojemnościowym,
nie
jest
wymagana
modyfikacja
oprogramowania modułu pomiarowego. Dodatkowo istnieje
możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności
jakiejkolwiek ingerencji w układ.
Nowa wersja tomografu pojemnościowego (rys. 8 i 9) składa
się z szeregu modułów pomiarowych (których rzeczywista liczba
zależy od konfiguracji) oraz modułów mikroprocesorowych z
procesorami o architekturze odpowiednio ARM-9 oraz ARM-7.
Dzięki zasilaniu z akumulatora układ jest całkowicie niezależny.

Rys. 8. Schemat blokowy docelowej wersji
przeznaczonego do montażu na metalowej rurze
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Rys. 10. Docelowa wersja tomografu pojemnościowego podczas badań

Wyniki pomiarów napięcia na wejściu przetwornika ADC
(rys. 4), wykonanych przez pojedynczy moduł pomiarowy,
zaprezentowano na rys. 11. Zostały one wykonane dla rury
całkowicie wypełnionej wodą. Zostały na nim zamieszczone
przebiegi dla czterech kolejnych cykli pomiarowych, odpowiednio
dla każdego z modułów. Odkształcony przebieg dotyczy pomiaru
w stanie nasycenia wzmacniaczy, podczas stymulacji w obrębie
tego samego modułu.

pojemnościowego

Wewnątrz mikroprocesorowego modułu z procesorem
ARM-9, zainstalowany został system operacyjny GNU/Linux
w wersji wbudowanej. Współpracuje on z użytkownikami,
a także realizuje obsługę modułów pomiarowych oraz algorytmu
rekonstrukcji obrazu.
Ze względu na swoje przemysłowe przeznaczenie, układ
został zamknięty w metalowej obudowie. Umieszczona na
obudowie matryca LED pozwala na skuteczną pracę układu
w szerokim zakresie temperatur a jednocześnie jest odporna na
działanie czynników zewnętrznych.
Dostęp do zaawansowanych funkcji układu został zapewniony
dzięki przewodowej lub bezprzewodowej możliwości podłączenia
urządzeń zewnętrznych za pośrednictwem sieci ETHERNET.
Dedykowany, graficzny program komputerowy po połączeniu z
oprogramowaniem tomografu pojemnościowego, umożliwia
dodatkową konfigurację oraz podgląd bardziej zaawansowanych
funkcji.

Rys. 9. Docelowa wersja tomografu pojemnościowego przeznaczona do montażu
na metalowych przewodach rurowych

Rys. 11. Przebiegi napięcia zarejestrowanego przez moduł pomiarowy podczas
badania rury całkowicie wypełnionej wodą

Wyniki rekonstrukcji obrazu zawartości rury w 50 %
wypełnionej wodą, przedstawione zostały na rys. 12.
W prezentowanym przypadku przekrój kołowy został wpisany w
macierz o rozmiarze 20x20. Otrzymane wyniki zostały osiągnięte
przy wykorzystaniu metody liniowej projekcji wstecznej,
rozbudowanej o blok korekcji obrazu.

Rys. 12. Wynik rekonstrukcji obrazu wnętrza rury wypełnionej w 50 % wodą
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Wyniki pomiaru pojedynczego modułu pomiarowego na
dedykowanym stanowisku badawczym, przedstawione zostały na
rys. 13 i 14. Zostały one przeprowadzone w układzie
z dwoma elektrodami podłączonymi do pojedynczego modułu
pomiarowego.

ISSN 2083-0157

Na podstawie modułów pomiarowych TOMO-3 zbudowany
został docelowy układ tomografu pojemnościowego. Ze względu
na swoją funkcjonalność może on posłużyć do budowy innych
układów z zakresu tomografii pojemnościowej o dowolnej liczbie
elektrod.

Podziękowania
Projekt został
Centrum Nauki.

sfinansowany ze środków Narodowego
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ANALIZA WPŁYWU CHROPOWATOŚCI PODKŁADU BETONOWEGO
NA PRZYCZEPNOŚĆ NA ODRYWANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ
Łukasz Sadowski

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Streszczenie. W praktyce budowlanej o trwałości podłóg betonowych w dużym stopniu decyduje odpowiednia przyczepność na odrywanie warstwy
wierzchniej do podkładu betonowego. Zarówno przy wykonywaniu i naprawie podłóg betonowych bardzo ważne jest przygotowanie powierzchni
zespolenia warstw, którego miarą jest wartość przyczepności na odrywanie. Wartość ta jest uzyskiwana na drodze badawczej za pomocą seminiszczącej
metody pull-off. W niniejszym artykule zastosowano nieniszczącą metodę optyczną i seminieniszczącą metodę pull-off w badaniach przyczepności na
odrywanie warstw w modelowych elementach próbnych stanowiących podłogę betonową. W elementach tych powierzchnia podkładu betonowego została
przygotowana czterowariantowo: szlifowanie mechaniczne powierzchni podkładu betonowego wraz z odpyleniem powierzchni i naniesienie na
powierzchnię preparatu gruntującego, szlifowanie mechaniczne powierzchni podkładu betonowego wraz z odpyleniem powierzchni, brak przygotowania
powierzchni podkładu betonowego, pozostanie powierzchnia otrzymana bezpośrednio po betonowaniu oraz brak przygotowania powierzchni podkładu
betonowego i naniesienie na powierzchnię preparatu gruntującego. Celem badań było sprawdzenie na ile możliwe jest uzyskanie wiarygodnych zależności
między wartościami poszczególnych parametrów chropowatości powierzchni betonowej warstwy konstrukcyjnej otrzymanymi z wykorzystaniem
nieniszczącej metody optycznej a wartością przyczepności na odrywanie uzyskaną seminieniszczącą metodą pull-off przy różnych sposobach
przygotowania powierzchni warstwy konstrukcyjnej.
Słowa kluczowe: badania nieniszczące, powierzchnia zespolenia, metoda optyczna, metoda pull-off

ANALYSIS OF THE EFFECT OF CONCRETE BASE ROUGHNESS
ON THE PULL-OFF ADHESION OF THE TOPPING LAYER
Abstract. In the civil engineering industry the durability of concrete floors is to a large characterized by the pull-off adhesion of the topping to the base.
It is highly essential to properly prepare the interlayer bonding surface while making or repairing concrete floors. The measure of the interlayer bond is
the pull-off adhesion value. The latter is determined by means of semidestructive pull-off tests. In the following paper the nondestructive optical method
and the semidestructive pull-off method were employed to test the interlayer pull-off adhesion in concrete floor model specimens. The surface of the base
layer had been prepared in four ways: by mechanical grinding + dust removal + bonding layer application, mechanical grinding + dust removal,
no preparation (raw post-concreting surface), and no preparation + bonding layer application, respectively. The intend of the investigations was to find
out whether it is possible to determine reliable relationships between the particular surface roughness parameters obtained from optical tests and the pulloff adhesion obtained from semidestructive pull-off tests for different ways of preparing the surface of the concrete base.

Wstęp
Podłogi betonowe występują głównie obiektach budownictwa
ogólnego i przemysłowego [5]. Mogą one być wykonane
bezpośrednio na gruncie lub oparciem konstrukcyjnym dla
podłogi betonowej może być strop. W podłogach betonowych
mogą występować różne wady, do których zalicza się między
innymi brak przyczepności na styku warstwy wierzchniej i
podkładu betonowego [6, 15]. Wady te mogą powstawać zarówno
podczas wykonywania jak i podczas eksploatacji. Od
odpowiedniego przygotowania powierzchni podkładu betonowego
zależy zatem, czy warstwa ta będzie w wystarczającym stopniu
zespolona z warstwą wierzchnią, a od tego zależy trwałość podłóg
betonowych [2]. Miarą wymierną zespolenia warstw jest wartość
przyczepności na odrywanie fb, określana w praktyce
seminieniszczącą metodą pull-off [8]. Warto zwrócić uwagę na to,
że przydatność do tego celu metody pull-off jest uzależniona od
liczby wykonanych odwiertów, których zagęszczenie istotnie
ingeruje w stan powierzchni warstwy wierzchniej badanej podłogi
betonowej [14].
Jest udowodnione w literaturze, że parametry chropowatości
powierzchni podkładu betonowego uzyskane za pomocą metody
profilowej nadają się do badania wpływu chropowatości podkładu
betonowego na przyczepność na odrywanie [9]. W pracy [20]
wykazano, że istnieje związek pomiędzy parametrami opisującymi
chropowatość podkładu betonowego a wytrzymałością na
odrywanie betonu mierzoną za pomocą seminiszczącej metody
pull-off. Przedstawione powyżej dotyczą jedynie parametrów
uzyskiwanych
na
bazie
profilu
tzn.
parametrów
dwuwymiarowych.
W związku z tym w pracach [21, 22] wykorzystano metodę
obrazowania powierzchniowego, z wykorzystaniem skanera
trójwymiarowego. Warto zauważyć, że wpływ parametrów
chropowatości powierzchni, wynikający z zastosowanej obróbki
powierzchni betonu, na przyczepność jest niejednoznaczny [11]
i może bowiem zależeć od wytrzymałości podłoża betonowego
[23] oraz składu mieszanki betonowej, a w szczególności
wielkości i rodzaju zastosowanego kruszywa [4]. Przeciwną
tendencję obserwuje się w przypadku betonów niższych klas

wytrzymałości [3]. Badania przedstawione w pracy [21] wskazują,
że wzrost chropowatości powierzchni jest korzystny w przypadku
podkładów wykonanych z betonów wyższych klas wytrzymałości.
Znane jest z literatury na ile przydatne mogą być wartości
trójwymiarowych parametrów chropowatości powierzchni do
oceny wartości przyczepności na odrywanie fb [10]. Przykłady
analizy wpływu parametru RS t. j. stosunku powierzchni
chropowatej do powierzchni jej rzutu na płaszczyznę [7, 19] oraz
parametru Sdr oznaczającego stosunek powierzchni chropowatej
minus powierzchnia jej rzutu na płaszczyznę do powierzchni jej
rzutu na płaszczyznę [1] przedstawiono w pracach [21, 22].
W pracy [12] przedstawiono natomiast badania chropowatości
powierzchni betonowej stanowiącej warstwę konstrukcyjną
podłogi betonowej. W tym celu wykorzystano również skaner
trójwymiarowy
i
uzyskano
trójwymiarowe
parametry
chropowatości powierzchni.
W celu usystematyzowania stosowanych parametrów
i zapobieżeniu rozrostu ich liczby (co zdarzyło się w przypadku
paramentów 2D) zaleca się stosowanie czternastu tzw. the
Birmingham 14 [13, 18, 24, 25]. Z punktu widzenia oceny
chropowatości powierzchni betonowych najbardziej przydatne
mogą okazać się parametry amplitudowe. W celu odróżnienia
parametrów uzyskiwanych z powierzchni od parametrów
wyznaczonych z pojedynczego profilu, parametry amplitudowe
oznacza się dużą literą S [12, 17]. Wobec tego w celu analizy
wpływu chropowatości podkładu betonowego na przyczepność na
odrywanie warstwy wierzchniej w niniejszym artykule
wykorzystano wartości parametru średniego arytmetycznego
odchylenia rzędnych Sa. Brak jest jednak do tej pory zastosowania
do tego celu metody optycznej [16]. Nie są znane również
wiarygodne zależności między wartością przyczepności na
odrywanie fb określaną seminieniszczącą metodą pull-off
a wartościami poszczególnych parametrów rejestrowanych
w metodzie optycznej. Wtedy można by było w praktyce określić
w sposób nieniszczący wartość przyczepności na odrywanie fb
w dowolnym punkcie pomiarowym, bez konieczności
ingerowania w stan powierzchni warstwy wierzchniej podłogi.
Badania przedstawione w niniejszym artykule zostały
wykonane w ramach projektu p.t.: Nowy nieniszczący sposób
oceny przyczepności na odrywanie warstw w posadzkach
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betonowych za pomocą metod akustycznych, współfinansowanego przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

1. Metodyka i zakres zrealizowanych badań
Badania wykonano w hali laboratoryjnej Laboratorium
Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej na dwóch
modelowych elementach próbnych o wymiarach 2500 x 2500 mm,
stanowiących podłogę betonową, składających się z warstwy
wierzchniej o grubości 25 mm ułożonej na 125 mm warstwie
podkładu betonowego. Warstwa wierzchnia o grubości 25 mm
została wykonana z zaprawy cementowej klasy C20/25. Podkład
betonowy wykonano z betonu klasy C30/37, w którym wielkość
maksymalnego ziarna kruszywa wynosiła 8 mm. Elementy te
przechowywane były do czasu badań w laboratorium w
temperaturze 20°C±5°C. Podkład betonowy został ułożony na 100
mm warstwie podkładowej z piasku. Zastosowano cztery sposoby
przygotowania powierzchni podkładu betonowego, a mianowicie:
• szlifowanie mechaniczne powierzchni podkładu betonowego
wraz z odpyleniem powierzchni i naniesienie na powierzchnię
preparatu gruntującego (powierzchnia I),
• szlifowanie mechaniczne powierzchni podkładu betonowego
wraz z odpyleniem powierzchni (powierzchnia II),
• brak przygotowania powierzchni podkładu betonowego, pozostanie powierzchnia otrzymana bezpośrednio po betonowaniu
(powierzchnia III),
• brak przygotowania powierzchni podkładu betonowego
i naniesienie na powierzchnię preparatu gruntującego
(powierzchnia IV).
Preparat
gruntujący
przed
użyciem
wymieszano
i rozcieńczono wodą w proporcji 1 do 3. Tak przygotowany
roztwór nakładano na powierzchnię podkładu betonowego
i rozprowadzano ręcznie. Powierzchnię podkładu betonowego
gruntowano 4 godziny przed ułożeniem warstwy wierzchniej. W
czasie gruntowania temperatura podkładu betonowego wynosiła
20°C±1°C.
Po oznakowaniu powierzchni warstwy wierzchniej
modelowego elementu próbnego wyznaczono na każdej z nich
obszar badawczy o wymiarach 1500 × 1500 mm oraz naniesiono
siatkę punktów w rozstawie co 100 mm, przy zachowaniu
minimalnej odległości 500 mm od krawędzi.
W skład stanowiska badawczego do wykonywania badań
chropowatości powierzchni metodą optyczną wchodzi laserowy
czujnik odległości umieszczony na napędzie liniowym z
prowadnicą, sterownik z wbudowanym wzmacniaczem oraz
komputer przenośny (rys. 1a). Proces skanowania odbywa się
przez ręczne przesunięcie laserowego czujnika odległości nad
obszarem pomiarowym, podczas którego rejestrowanych jest
szereg profili powierzchni z rozdzielczością 0,074mm,
oddalonych od siebie co 0,07mm. W wyniku tego skanowania
uzyskuje się przestrzenny obraz powierzchni betonowej. Za
pomocą specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na
komputerze przenośnym dokonując obróbki danych można
wygenerować wartość parametru chropowatości tzn. średniego
arytmetycznego odchylenia powierzchni od powierzchni
odniesienia Sa [17]. W badaniach metodą optyczną wykorzystano
oprogramowanie IVC Studio 3.1 S.R.2 zainstalowane na
komputerze przenośnym. Badania wykonano we wcześniej
wyznaczonych punktach pomiarowych za pomocą kamery
IVC-2D o wymiarach 161mm × 55mm × 60mm, rozdzielczości
1028 × 768 pikseli umieszczonej na prowadnicy (rys. 1b).
Z kolei metoda seminieniszcząca pull-off umożliwia ocenę
wartości przyczepności warstw przez pomiar siły odrywającej za
pomocą siłownika z manometrem wskazówkowym (rys. 2a).
Wykonuje się w tym celu odwierty w warstwie wierzchniej o
średnicy 50 mm i odrywa się je od powierzchni podkładu
betonowego. Wartość siły odrywającej jest wskazywana na
manometrze i na tej podstawie wyliczana jest wartość
przyczepności na odrywanie fb [8]. Badania seminieniszczącą
metodą pull-off polegały na określeniu przyczepności warstwy
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wierzchniej do podkładu betonowego poprzez pomiar siły
odrywającej za pomocą siłownika z manometrem wskazówkowym
w tych samych punktach, w których wcześniej wykonano badania
metodą optyczną (rys. 2b).
a)
sterownik
z wzmacniaczem

laserowy czujnik
odległości

komputer
przenośny

b)

Rys. 1. Widok: a) zestawu pomiarowego wykorzystywanego w metodzie optycznej,
b) badań wykonywanych za pomocą nieniszczącej metody optycznej

Rys. 2. Widok: a) aparatury badawczej wykorzystywanej w metodzie pull-off,
b) odwiertów wykonanych w warstwie wierzchniej podłogi betonowej
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2. Wyniki badań i ich analiza
Na rysunku 3 przedstawiono histogramy i zestawiono wybrane
charakterystyki statystyczne parametrów uzyskanych za pomocą
nieniszczącej metody optycznej.
Na rysunku 4 przedstawiono zależności między wartością
przyczepności na odrywanie fb a wartością średniego
arytmetycznego odchylenia rzędnych Sa.
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Jak zostało to przedstawione na rysunku 3 w badaniach
nieniszczącą metodą optyczną uzyskano wartości średniego
arytmetycznego odchylenia rzędnych powierzchni Sa w przedziale
od 0,129 do 1,001 mm dla powierzchni I, od 0,018 do 0,753 mm
dla powierzchni II, od 0,405 do 1,157 mm dla powierzchni III oraz
od 0,045 do 0,861 mm dla powierzchni IV. Najwyższe wartości
średnie arytmetycznego odchylenia rzędnych powierzchni Sa oraz
odchylenia standardowego uzyskano dla powierzchni III
a najniższe dla powierzchni II.

a)

b)

c)

d)

Rys. 3. Histogram wartości parametru Sa i zestawienie wybranych charakterystyk statystycznych opisowych: a) powierzchnia I, b) powierzchnia II, c) powierzchnia III,
d) powierzchnia IV

a)

b)

c)

d)

Rys. 4. Zależność pomiędzy wartością przyczepności na odrywanie fb a wartością średniego arytmetycznego odchylenia rzędnych Sa: a) powierzchnia I, b) powierzchnia II,
c) powierzchnia III, d) powierzchnia IV
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Z rysunku 4 wynika natomiast, że bez względu na sposób
przygotowania powierzchni warstwy konstrukcyjnej zależności te
mają podobny przebieg tzn. wraz ze spadkiem wartości średniego
arytmetycznego odchylenia rzędnych Sa wzrasta wartość
przyczepności na odrywanie fb. Współczynnik determinacji r2
przyjmuje wartości od 0,3706 w przypadku powierzchni nr III a
0,6331 dla powierzchni I.
Z rysunków 3 i 4 wynika, że zastosowanie preparatu
gruntującego nie miało wpływu na wartość parametru wartości
średniego arytmetycznego odchylenia rzędnych powierzchni Sa.
Spowodowało natomiast wzrost uzyskiwanych wartości
przyczepności na odrywanie fb. Przykładowo zastosowanie
preparatu gruntującego na powierzchni szlifowanej pozwoliło
uzyskać dwukrotnie większe wartości przyczepności na odrywanie
fb dla powierzchni, w przypadku której zastosowano preparat
przed nałożeniem warstwy wierzchniej.

3. Podsumowanie
W niniejszym artykule przedstawiono rezultaty badań
przyczepności na odrywanie warstw w dwóch modelowych
elementach próbnych stanowiących podłogę betonową, uzyskane
za pomocą nieniszczącej metody optycznej oraz seminiszczącej
metody pull-off. Badania te miały na celu sprawdzenie czy
jest możliwe uzyskanie wiarygodnych zależności między
parametrem chropowatości powierzchni betonowej rejestrowanym
w metodzie optycznej a przyczepnością na odrywanie ocenianą
metodą pull-off.
Na postawie przeprowadzonych badań wykazano, że bez
względu na sposób przygotowania powierzchni podkładu
betonowego zależności między wartością przyczepności na
odrywanie fb uzyskaną za pomocą seminiszczącej metody pull-off
a parametrem chropowatości powierzchni uzyskanym za pomocą
nieniszczącej metody optycznej mają podobny przebieg, dający
się opisać funkcjami matematycznymi prostoliniowymi.
Biorąc pod uwagę uzyskane w badaniach metodą optyczną
niezbyt wysokie wartości współczynnika determinacji r2 wydaje
się, że na użytek nieniszczącej wiarygodnej oceny wartości
przyczepności na odrywanie warstw w podłogach betonowych
warto uwzględnić większą ilość trójwymiarowych parametrów
chropowatości równocześnie.
Wydaje się również, że na użytek tej oceny warto byłoby
również uwzględnić parametry uzyskiwane nieniszczącymi
metodami akustycznymi na powierzchni warstwy wierzchniej.
Prace w tym kierunku są realizowane, a w celu skojarzenia
większej liczby parametrów wykorzystane zostaną sztuczne sieci
neuronowe.
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APLIKACJA MIKROBLOGOWA-HANDSHAKE
Paweł Kowalczyk, Tomasz Słodyczka, Ewelina Smyk, Przemysław Szadura
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Streszczenie. Artykuł zawiera prezentację możliwości aplikacji mikroblogowej zbudowanej przy pomocy frameworka Pylons w architekturze klient-serwer.
Program jest skierowany na urządzenia mobilne wszystkich platform wspierających najnowszą specyfikację HTML5 oraz CSS3. Serwis wzorowany jest na
portalu Twitter.
Słowa kluczowe: handshake, mikroblog, twitter, aplikacja, python, pylons, postgre sql

MICROBLOGGING APPLICATION-HANDSHAKE
Abstract. The article contains a presentation of capabilities of microblogging application built with Pylons framework in client/server architecture.
The software is designed to work on mobile devices of all platforms supporting HTML5 and CSS3 specification. It is inspired by a popular social
networking site - Twitter.
Keywords: handshake, microblog, twitter, application, python, pylons, postgre sql

Wstęp
Mikroblog jest połączeniem serwisu społecznościowego z
blogiem oraz komunikatorem. Użytkownik zakłada konto,
uzupełnia je danymi, zdjęciami. Wyszukuje przyjaciół, firmy,
aktorów i dodaje ich do listy swoich znajomych.
Głównym celem korzystania z mikrobloga jest pisanie
wiadomości, które następnie zostają wyświetlone w polu
komunikatów u wszystkich znajomych, jak również czytanie
informacji dodawanych przez członków mikroblogowej rodziny.
Tym, co odróżnia ten rodzaj komunikatora od bloga, jest
długość wiadomości, w mikroblogach wynosi ona około 150
znaków. To zmusza autora do skondensowania swoich myśli do
maksymalnie 2 zdań. Tematyka wpisów nie jest niczym
ograniczona. Większość mikroblogerów umieszcza swoje
poglądy, przemyślenia, opisuje wykonywane czynności bądź
najbliższe plany. Firmy wykorzystują serwisy do reklamy poprzez
polecanie produktów, jak również umieszczanie informacji
o promocjach.
Niektóre portale społecznościowe takie jak Facebook,
MySpace czy NK.pl (dawniej nasza-klasa.pl) oferują usługę
mikroblogowania w ramach posiadanego profilu.

80 tysięcy osób co stanowi bardzo dobry wynik dla polskiego
serwisu.

2. Przegląd aplikacji Handshake
HandShake jest polską aplikacją mikroblogową przeznaczoną
dla urządzeń mobilnych wzorowaną na Twitterze. Serwis jest
skoncentrowany na użytkowników urządzeń mobilnych. Posiada
prosty oraz intuicyjny interfejs (rys. 1, rys. 2), co ułatwia
rozpoczęcie aktywności mikroblogowej osobom, które nie miały
wcześniej styczności z tego typu serwisami.

1. Popularność mikrobloggingu w Polsce
i na świecie
Według raportu Social Media 2012 [1] najpopularniejszym
serwisem mikroblogowym w Polsce oraz na świecie jest Twitter.
Posiada on 200 mln użytkowników, zaś jego przychody wyniosły
121 mln USD. Został założony w 2006 roku. Co tydzień w
serwisie pojawia się ok. 1 mld komunikatów. Codziennie pojawia
się 460 tysięcy nowych kont oraz loguje się 50 mln osób. Liczba
użytkowników mobilnych wzrosła w ostatnim roku o 182%.
Największym
polskim
społecznościowym
serwisem
mikroblogowym jest Blip - Bardzo Lubię Informować Przyjaciół.
Został stworzony w lutym 2007r przez 2 osobowy zespół przy
wsparciu Gadu-Gadu SA. Był wzorowany na amerykańskim
Twitterze, łączącym prowadzenie mikrobloga z komunikowaniem
się w kręgu znajomych. Został zakupiony już w czerwcu 2007
roku przez Gadu-Gadu SA. Blip pozwala na równoczesne
prowadzenie mikrobloga, czat z innymi użytkownikami oraz
nawiązywanie nowych znajomości. Można wysyłać także
wiadomości publiczne (poprzedzone znakiem ">") oraz prywatne
(poprzedzone znakami ">>" - niewidoczne dla innych
użytkowników serwisu). Istotną częścią serwisu są tagi, składające
się ze słowa poprzedzonego znakiem hash (#), które umożliwiają
śledzenie dyskusji na określony temat. Początkowo właściciele nie
ujawniali danych na temat korzystania z serwisu. Zmieniło się to
w połowie roku 2009, gdy Blip odnotował poważne wzrosty.
W czerwcu 2009 serwis odwiedziło 329 tys. osób.
22 października 2009 liczba wiadomości wysłanych w ramach
serwisu przekroczyła 10 milionów. Według statystyk serwisu
Blipi.pl, 4 grudnia 2010 w serwisie było zarejestrowanych ponad

Rys. 1.

Interfejs aplikacji

Rys. 2.

Panel dodawania wpisu

Kolorystyka serwisu jest dobrana pod kątem maksymalnej
przejrzystości, także dla osób z zaburzeniem rozpoznawania barw.
Połączenie kolorów niebieskiego, białego oraz czarnego pozwala
osiągnąć poprawną czytelność przy takich wadach jak
dichromatyzm, trichromatyzm oraz monochromatyzm.
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Kolejną cechą jest mała objętość przesyłanych danych oraz
kompatybilność z dużą ilością urządzeń. Maksymalna ilość
znaków wiadomości wynosi 160.

3. Nazwa oraz logo
Nazwa HandShake oraz logo (rys. 3) przedstawiające uścisk
dłoni są ściśle związane z tematyką serwisu. Portal ma na celu
stworzenie grup biznesowych ze wszystkich istniejących na
polskim rynku branż oraz osób, które potrzebują konkretnej
usługi. Współpraca polegać będzie na wpisywaniu do grupy
biznesowej zapotrzebowania na jakąś usługę bądź towar, po czym
firmy będą krótko przedstawiały swoje możliwości wykonania
zadania oraz kwotę. Przewidziane są również fora, na których
porównywane będą usługi firm, użytkownicy wpisywać będą
swoje odczucia, jakie odniosą po skończonej współpracy.
Oczywiście istnieje już kilka polskich stron internetowych
oferujących podobną usługę, niestety wiarygodność firm ani osób
oferujących usługi nie jest w żaden sposób sprawdzana. W
Aplikacji HandShake zarejestrowane będą mogły być tylko
pełnoprawne firmy zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
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PostgreSQL [3] jest wolnodostępnym systemem zarządzania
relacyjnymi bazami danych. Należy do jednych z najbardziej
wydajnych relacyjnych, obiektowych baz danych RDBMS. Jest
obok MySQL i Firebird jednym z trzech najpopularniejszych
systemów bazodanowych.

Rys. 4.

Technologie użyte podczas budowy aplikacji

SQLAlchemy [4] jest relacyjnym maperem baz danych dla
Pythona udostępniającym programistom całą funkcjonalność SQL
bez konieczności pisania surowych zapytań.
Użyte technologie znacząco skróciły czas powstawania
serwisu.

6. Technologie po stronie klienta
Technologiami jakie zostały użyte do stworzenia serwera są
HTML5 oraz CSS3 (rys. 5).

Rys. 3.

Logo aplikacji

4. Baza danych
W naszej aplikacji do łączności z bazą danych zastosowaliśmy
narzędzie SQLAlchemy, które udostępnia technologię ORM
(Object-Relational Mapping), której głównym założeniem jest
mapowanie stworzonych przez nas obiektów na wiersze w
odpowiednich tabelach w bazie danych. Omijamy tutaj
konieczność bezpośredniego łączenia się z bazą danych i
tworzenia zapytań w języku SQL.
Ponieważ SQLAlchemy obsługuje wszystkie popularne
relacyjne bazy danych (PostgreSQL, SQLite, MySQL, Oracle,
Firebird czy MS-SQL) wybór silnika bazodanowego był niemalże
dowolny. Zdecydowaliśmy się na PostgreSQL ze względu na
wysoką stabilność i wydajność. Na chwilę obecną jest to
najbardziej zaawansowany wolnodostępny system zarządzania
bazami danych. Ze względu na swoją otwartość jego możliwości
są cały czas rozwijane.

5. Technologie po stronie serwera
Technologiami jakie zostały użyte do stworzenia serwera są:
Python, PostgreSQL, Pylons oraz SQLAlchemy (rys. 4).
Język Python [2] został stworzony w 1991 roku przez
holenderskiego programistę Guido van Rossum. Jest on
interpretowanym, obiektowym, wysokopoziomowym językiem,
co ułatwia jego testowanie i stosowanie w sposób interaktywny.
Python to oprogramowanie typu Open Source działające na wielu
platformach, takich jak: GNU/Linux, Mac OS czy Windows. Kod
źródłowy napisany w języku Python najpierw kompilowany jest
do postaci pośredniej (byte-code), która następnie wykonywana
jest przez wirtualną maszynę Python'a (PVM). Język ten został
wybrany do pisania aplikacji HandShake, ponieważ wyróżnia się
niezwykle przemyślaną drogą rozwoju i przejrzystą składnią.
Pylons jest frameworkiem stworzonym w Pythonie służącym
do szybkiego tworzenia skalowalnych aplikacji internetowych.
Bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach, takich jak system
szablonów Mako czy system zarządzania żądaniami Paste i
Routes.

Rys. 5.

Technologie po stronie klienta

HTML5 to najnowsza wersja języka, którego znajomość jest
niezbędna do tworzenia stron internetowych. Dzięki HTML5
istnieje możliwość stworzenia przejrzystej i czytelnej struktury
witryny, która będzie funkcjonowała prawidłowo na różnych
systemach i pod różnymi przeglądarkami. Wspiera on również
tworzenie stron przeznaczonych dla urządzeń mobilnych.
CSS3 jest kaskadowym arkuszem stylów, czyli językiem
służącym do opisu wizualnej formy prezentacji stron WWW. Jest
listą dyrektyw określających sposób wyświetlania zawartości
elementów, takich jak rodzina czcionek, kolor tekstu, marginesy,
odstęp międzywierszowy lub nawet pozycja danego elementu
względem innych elementów.
Użyte technologie po stronie klienta zapewniają małą objętość
serwisu, co łączy się z szybszą pracą oraz mniejszymi kosztami
utrzymania.

7. API
Cechami API serwisu są dostępność na wszystkich
znaczących platformach sprzętowych i programowych oraz
dostępna duża ilość narzędzi programistycznych (rys. 6).

Rys. 6.

Schemat budowy API

ISSN 2083-0157

45

IAPGOŚ 1/2013

Żądanie klienta: gdy chcemy pobrać wpisy użytkownika
wysyłamy żądanie http na adres /user/{id}/post jako argumenty
możemy podać limit oraz offset.
Odpowiedź serwera: w odpowiedzi serwer powinien zwrócić
kod 200 OK.
Serwer w odpowiedzi na żądanie klienta generuje lekki format
tekstowy JSON [5] służący do wymiany danych komputerowych.
Typ MIME dla formatu JSON to application/json. Pełna
specyfikacja jest opisana w dokumencie RFC 4627
opublikowanym przez Internet Engineering Task Force.
Pomimo nazwy jest to format niezależny od konkretnego
języka. Wiele języków programowania obsługuje ten format
poprzez dodatkowe pakiety bądź biblioteki. Wśród nich są
ActionScript, C, C++, C#, Java, Perl, PHP, Python, Ruby.
W porównaniu z formatem XML, jest mniej skomplikowany
w obsłudze, dostęp do danych jest szybszy oraz analiza
składniowa danych jest prostsza.

8. Wnioski
Aplikacja jest gotowa do użytku. Obecnie należy zająć się
reklamą aby sprawnie wdrożyć ją na rynek. Mamy nadzieję, iż
proces ten nastąpi jeszcze w tym roku. Dzięki użytym
technologiom oraz prostemu interfejsowi graficznemu obsługa
mikrobloga powinna być łatwa i przyjemna dla każdego
użytkownika.
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ARTYKUŁ REKLAMOWY

KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH W KATEDRZE FIZYKI
WMIFS POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
1. Badanie zjawisk mezoskopowych w materiałach i strukturach magnetycznych

Prowadzone są badania zjawisk transportowych w półprzewodnikowych i metalicznych układach magnetycznych mające na celu
zbadanie nowych zjawisk w układach nanoskopowych (nanodruty magnetyczne, struktury jedno i dwuwymiarowe, grafen), np. badania
anomalnego efektu Halla i kwantowego efektu Halla w dwuwymiarowych układach magnetycznych. Wyniki mogą być wykorzystane
w spintronice, metrologii kwantowej, w projektowaniu nowych materiałów i w technologii układów mezoskopowych.

2. Badanie własności mechanicznych włókien
konstrukcyjnych z użyciem laserowych systemów
pomiarowych

Prowadzone są badania własności sprężystych włókien konstrukcyjnych.
Wyniki badań mogą być wykorzystywane w projektowaniu kompozytów.
Przemysł projektowy rozwinięty jest w biurach konstrukcyjnych różnych firm
zajmujących się produkcją łopat do turbin wiatrowych, masztów jachtowych,
samolotów, rowerów, zbiorników ciśnieniowych oraz wielu kompozytowych
elementów mechanicznych.

3. Badania reologiczne

W układzie reometru prowadzone są badania reologiczne cieczy
newtonowskich
i
nienewtonowskich,
mieszanin,
żeli,
roztworów
(bio)polimerowych, smarów, ciekłych kryształów i zawiesin nanoproszków.
Mierzone są lepkość i sprężystość materiału w zależności od naprężenia, deformacji, szybkości deformacji, temperatury oraz
częstotliwości oscylacji. Rejestrowane są zmiany wielkości reologicznych w funkcji czasu oraz procesy niszczenia i odbudowy struktury
materiału. Badany jest wpływ pola elektrycznego i ciśnienia na wielkości reologiczne.

4. Badanie dynamiki molekuł substancji ciekłokrystalicznych metodą relaksacji dielektrycznej

Prowadzone są badania dynamiki molekuł ze szczególnym uwzględnieniem wpływu oddziaływań powierzchniowych dla różnych
związków ciekłokrystalicznych. W tym celu wykorzystywane są matryce porowate, które wypełniane są badaną substancją. Dzięki temu
uzyskuje się wzmocnienie odpowiedzi dielektrycznej pochodzącej od molekuł kotwiczonych na powierzchni matrycy. Prowadzone
badania pozwalają lepiej poznać wpływ oddziaływań powierzchniowych na powstawanie różnych faz ciekłokrystalicznych.

5. Badanie własności monokryształów ferroelektrycznych

Badane są własności elektryczne (przenikalność dielektryczna, polaryzacja
spontaniczna, współczynnik piroelektryczny) oraz mechanizm przejścia
fazowego w monokryształach ferroelektrycznych należących do grupy TGS.
Materiały te są wykorzystywane jako czynne elementy detektorów
piroelektrycznych. Badane jest również zjawisko rezonansu stochastycznego w
detektorach, których elementami aktywnymi są monokryształy czystego i
domieszkowanego TGS. Badane materiały są pozyskiwane we własnym
laboratorium wzrostu monokryształów.

6. Badanie zależności prędkości fal sprężystych w ośrodkach
gazowych od temperatury

Problematyka badawcza dotyczy zjawisk zachodzących przy propagacji fal sprężystych w gazach dwuatomowych i wieloatomowych
o wysokiej temperaturze - występuje wówczas zależność ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu i ciepła właściwego przy stałej
objętości od temperatury. Zależność ta określona jest przez wewnętrzną budowę cząsteczek gazu. Zagadnienie to posiada ważny wątek
aplikacyjny - ma związek z nowoczesnym rozwojem techniki lotniczej i rakietowej.

7. Badanie zastosowań nanopierścieni magnetycznych i układów spinowych w informatyce kwantowej

Badania dotyczą możliwości zwiększenia szybkości gromadzenia, przetwarzania i przesyłania dużych ilości informacji przez kanały
kwantowe. Głównym celem tych badań jest konstrukcja algorytmów kwantowych w oparciu o macierz Schura-Weyla dla nanopierścieni
magnetycznych i układów spinowych, budowa odpowiadających im układów kwantowych oraz tworzenie i badanie nowych struktur
reprezentacji informacji kwantowej.

8. Badania nanomateriałów

Nanomateriały będą badane po względem emisji wtórnych elektronów.
Proponowane materiały cechują się zwiększoną wydajnością emisji wtórnych
elektronów pod wpływem promieniowania jonizującego (np. jonów, elektronów,
prom. X, fotonów). Uzyskane nanomateriały mogą być wykorzystane w
budowie aparatury służącej do obrazowania w medycynie i technice.

9. Badania materiałów fotowoltaicznych

Prowadzone są badania materiałów fotowoltaicznych i zjawisk
termogeneracji oraz prace badawcze nad optymalizacją i hybrydyzacją
systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii.
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MODELOWANIE I ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO
W NIETYPOWYCH UKŁADACH WSPÓŁRZĘDNYCH
Mikołaj Skowron

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki,
Katedra Elektrotechnikii Elektroenergetyki

Streszczenie. Prezentowany artykuł zawiera rozwiązanie równania Laplace’a dla układu współrzędnych sferoidy spłaszczonej oraz obliczenia rozkładu
pola magnetycznego wewnątrz sferoidy spłaszczonej umieszczonej w jednorodnym polu magnetycznym. Modelowana sferoida ma paramagnetyczne
właściwości magnetyczne. Umieszczenie sferoidy spłaszczonej o takich właściwościach powoduje zniekształcenie rozkładu pola magnetycznego, największe
odkształcenia są na granicach ośrodków. Wielkość tych zmian zależy od ułożenia modelowanej sferoidy względem polaryzacji pola.
Słowa kluczowe: pole magnetyczne, równanie Laplace’a

MODELING AND ANALYSIS OF MAGNETIC FIELD
FOR UNTYPICAL COORDINATE SYSTEMS
Abstract. The paper presents solution of the Laplace equation for the oblate spheroid coordinate system and calculation of the magnetic field distribution
inside the oblate spheroid placed in a uniform magnetic field. Modeled spheroid is paramagnetic. The oblate spheroid with such properties deformation
the magnetic field distribution, the biggest deformation on borders of resorts. The magnitude of these changes depends on the pose spheroids modeled the
polarization field.
Keywords: magnetic field, Laplace’s equation

Wstęp
Dla określenia zjawisk zachodzących w paramagnetykach
umieszczonych w polu magnetycznym konieczne jest w pierwszej
kolejności wyznaczenie pola magnetycznego wewnątrz oraz
wokół badanych obiektów. Jedną z możliwych metod jest
otoczenie badanego obiektu powierzchniami drugiego stopnia
[6,10]. Zastosowanie geometrii sferycznych pozwala objąć
większość możliwych kształtów. Jest to główny powód szerokiego
wykorzystania tych geometrii. Szczególnym przypadkiem sferoidy
jest sferoida spłaszczona, stosuje się ją do przybliżenia wielu
różnych kształtów min. cząsteczek, ziarniaków roślin, ciała
człowieka i zwierząt a nawet łodzi podwodnych [1, 2, 3, 11, 14].

Parametr η zmienia się w przedziale od 0 do ∞. Jeżeli η = 0
sferoida przyjmuje kształt odcinka o długości 2a, leżącego na osi
OZ. Dla η → ∞ sferoida staje się kulą o nieskończenie dużym
promieniu.
Zmienna θ przyjmuje wartości w zakresie od 0 do π, przy
czym wartość 0 związana jest z dodatnim kierunkiem osi z,
w szczególnym przypadku θ = π/2, hiperboloida przechodzi
w płaszczyznę xy z kołowym otworem o promieniu a.
Natomiast zmienna ψ przyjmuje wartości w zakresie od 0 do
2π, jest to kąt mierzony wokół osi z. Powierzchnie o stałych
wartościach ψ są półpłaszczyznami przechodzącymi przez oś z.
Przez analogię dla współrzędnej θ można używać określenia
„długość geograficzna” a dla ψ „szerokość geograficzna” [7, 8].

1. Współrzędne sferoidy spłaszczonej

2. Równanie Laplace’a

Układ współrzędnych sferoidy spłaszczonej tworzy się przez
przyjęcie ortogonalnej rodziny współogniskowych elips i hiperbol
i obrót dokoła mniejszych osi elips. Otrzymane powierzchnie
współrzędnych są spłaszczonymi sferoidami, półpłaszczyznami
i hiperboloidami jednopowłokowymi [7].

Dla wyznaczenia rozkładu pola magnetycznego wewnątrz i w
otoczeniu rozważanego modelu ziarniaka użyto równania
Laplace’a w układzie sferoidy spłaszczonej. Metodą analityczną
rozwiązania równania Laplace’a zastosowaną w obliczeniach jest
metoda rozdzielenia zmiennych. Metodę rozdzielenia zmiennych
można użyć tylko wtedy, kiedy granice środowisk są
powierzchniami współrzędnych. Wobec tego przyjmuje się
naturalne założenie, że w sferoidalnym modelu powierzchnie
rozgraniczające środowiska są opisane równaniami η = const.
We współrzędnych sferoidy spłaszczonej równanie Laplace’a
ma postać [7]:

∇ 2Vm =

1

(

a cosh η − sin 2 θ
2

2

)

 ∂ Vm
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∂ Vm
∂V 

+ tghη m +
+ ctgθ m  +
2
2
∂
∂
∂
∂θ 
η
η
θ

2
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1
=0
a 2 cosh 2 η sin 2 θ ∂ψ
2

2

(3)

Po rozdzieleniu zmiennych otrzymuje się układ równań [7]:
Rys. 1. Współrzędne sferoidy spłaszczonej

Współrzędne sferoidy spłaszczonej (𝜂, 𝜃, 𝜓) związane są ze
współrzędnymi prostokątnymi następującymi zależnościami:
𝑥 = 𝑎 cosh𝜂 sin𝜃 cos𝜓
𝑦 = 𝑎 cosh𝜂 sin𝜃 sin𝜓
(1)
𝑧 = 𝑎 sinh𝜂 cos𝜃
Powierzchnie η = const. są sferoidami spłaszczonymi
𝑥2
𝑏2

+

𝑦2
𝑏2

+

𝑧2
𝑐2

=1

gdzie: b = a coshη, c = a sinhη, a – ogniskowa rodziny sferoid.

(2)
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𝑞2

sin2 𝜃
𝑞2

�𝛩 = 0

cosh2 𝜂

�𝐻 = 0

(5)
(6)

W przypadku, jeżeli 𝑉m jest funkcją wszystkich trzech zmiennych
przestrzennych (𝜂, 𝜃, 𝜓, ), szczególnym rozwiązaniem równania
Laplace’a są równania:
𝑞
𝑞
𝑉m = 𝑃𝑝 (𝑖 sinh𝜂)𝑃𝑝 (cos𝜃)sin𝑞𝜓
(7)
𝑞
𝑞
𝑉m = 𝑄𝑝 (𝑖 sinh𝜂)𝑄𝑝 (cos𝜃)cos𝑞𝜓
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Jeżeli potencjał Vm zależy tylko od współrzędnej 𝜂, równanie
Laplace’a upraszcza się do wyrażenia:
d2 𝑉m
d𝜂 2

+ tgh𝜂

d𝑉m
d𝜂

=0

(8)

W przypadku istnienia symetrii osiowej, potencjał jest tylko
funkcją współrzędnej 𝜂, równanie Laplace’a przyjmuje zatem
postać (8), a jego rozwiązaniem ogólnym są równania [7,8]:
𝑉m = 𝐴 + 𝐵 arctg(sinh𝜂)
(9)
lub
𝑉m = 𝐶 + 𝐷 arcctg(sinh𝜂)
(10)
w których A, B, C, D – stałe całkowania.

3. Natężenie pola magnetycznego wewnątrz
sferoidy spłaszczonej umieszczonej
w jednorodnym polu magnetycznym

W celu wyznaczenia rozkładu pola magnetycznego wewnątrz
sferoidy spłaszczonej, zakładając symetrię osiową, należy przyjąć
następujące warunki brzegowe [4, 5, 9, 12, 13, 15]:
𝜂 = 𝜂0 → 𝑉m = 0,
𝜂 → ∞ → 𝑉m = 𝐻0 𝑧 = 𝐻0 𝑎 sinh𝜂 cos𝜃
Rozwiązanie równania Laplace’a w analizowanym przypadku ma
postać:
sinh𝜂0 sinh𝜂 arcctg(sinh𝜂)−1
𝑉m (𝜂) = 𝐻0 �1 −
�
��
(11)
sinh𝜂

sinh𝜂0 arcctg(sinh𝜂0 )−1

Do wyznaczenia natężenia pola, korzysta się z zależności:
𝒂𝜼 𝑑𝑉m
𝑯=−
Ostatecznie otrzymuje się:

𝑯 = 𝐻0 𝒂𝜼 �1 +

√𝑔11 𝑑𝜂

sinh𝜂0 arcctg(sinh𝜂0 )−tgh2 𝜂0
�
1−sinh𝜂0 arcctg(sinhη0 )

(12)

(13)

Rysunek 2 przedstawia rozkład natężenia pola magnetycznego
wewnątrz oraz wokół sferoidy spłaszczonej o właściwościach
paramagnetycznych, umieszczonej w jednorodnym polu
magnetycznym.

4. Wnioski
Sferoida spłaszczona o właściwościach paramagnetycznych,
umieszczona w jednorodnym polu, powoduje zniekształcenie tego
pola.
Rozpatrując
przypadek
pola
magnetycznego
spolaryzowanego wzdłuż jednej z krótszych osi można zauważyć,
że największe zniekształcenia są na granicy ośrodków gdzie linie
pola wnikają w sferoidę pod większym kątem. Dla płaszczyzny z
= 0 pole magnetyczne wewnątrz sferoidy nieznacznie rośnie
zbliżając się do jej środka, względem krawędzi sferoidy.
Natomiast dla powierzchni x = 0 natężenie pola nieznacznie
maleje zbliżając się do środka sferoidy względem jej krawędzi.
Analizując drugi przypadek, w którym pole magnetyczne jest
spolaryzowane wzdłuż dłuższej osi sferoidy, można
zaobserwować, że zniekształcenia pola magnetycznego są
największe na granicy ośrodków gdzie linie pola wnikają do
wnętrza sferoidy pod większym kątem. Dla płaszczyzny z = 0,
natężenie pola magnetycznego, zbliżając się do środka sferoidy
nieznacznie maleje w stosunku do krawędzi sferoidy. Dla
płaszczyzny y = 0 jest przeciwnie tzn. bliżej środka sferoidy pole
rośnie względem krawędzi. Na zewnątrz sferoidy przy największej
krzywiźnie powstaje szybki wzrost pola, który następnie maleje
do wartości pola zewnętrznego.
Wewnątrz namagnesowanej sferoidy spłaszczonej natężenie
pola magnetycznego ma stałą wartość w całej przestrzeni. Na
zewnątrz sferoidy na granicy ośrodków, natężenie pola
nieznacznie rośnie i następnie szybko maleje. Wzrost natężenia
jest tym większy im większa jest krzywizna sferoidy.
Zniekształcenie pola jest większe dla sferoidy namagnesowanej
wzdłuż dłuższej osi.
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