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ACTUALIZATION OF THE DISTRIBUTED KNOWLEDGE BASE
OF ERGATIC SYSTEM USING THE METHOD
OF FUZZY CLASSIFICATION
Viktor Perederii, Eugene Borchik
Nikolaev Sukhomlinskii National University, Department of Computer Systems and Networks

Abstract: In the article a method of actualization the distributed knowledge base of ergatic system using the method of fuzzy classification is proposed.
As an example we consider the request choice formation of an alternative of decision-making from the knowledge base, according to the values of the input
parameters. Genetic algorithm is used for finding optimal solutions. For automation of calculations MATLAB software package was used.
Keywords: knowledge base, fuzzy classification, membership functions, objects

AKTUALIZACJA ROZPROSZONEJ BAZY WIEDZY SYSTEMU ERGATYCZNEGO
ZA POMOCĄ METODY KLASYFIKACJI ROZMYTEJ
Streszczenie. W pracy zaproponowano metodę aktualizacji rozproszonej bazy wiedzy systemu ergatycznego (system maszyna-człowiek) używając rozmytej
klasyfikacji. Rozważono przykłady formułowania zapytań, wybór alternatywnych decyzji z bazy wiedzy, zgodnie z wartościami parametrów wejściowych.
Celem znalezienia optymalnych rozwiązań zastosowano algorytmy genetyczne. Do automatyzacji obliczeń zastosowano pakiet MATLAB.
Słowa kluczowe: baza wiedzy, klasyfikacja rozmyta, funkcje przynależności, obiekty

Introduction
One of the most important components of ergatic decision
support systems, at the management of complex technical objects,
is a Knowledge Base (KB), which is realized as a special kind
of database, developed for operating knowledge. KBs should
contain structured information covering some area of knowledge
for using with a specific purpose. Modern KBs contain not only
factual information, but also the rules of inference, reasoning
about newly inputted facts, meaningful information processing but
also work together with the information retrieval systems and have
classification structure and format of knowledge representation.
The most important and time-consuming affair in creating
knowledge base is to support its relevance. Considered in [2-5, 8]
the ways of supporting the relevance of KB in our opinion
are quite complex, involving technical knowledge, moreover,
presupposes the existence of large arrays of address databases
received from various sources. In [1, 7] there are considered
the methods of examination and diagnosis in order to maintain
the relevance of KB.
All considered expert methods are widely used and
is described in detail in the modern literature.
The disadvantages of expert methods are subjectivism, the
limited application, the high costs of their conduct, so these
methods are appropriate to use at the initial stage of filling KB.
This paper proposes a method for updating knowledge base to
build alternatives to decision-making in real time, taking into
account the cognitive state of users based on fuzzy classification
method.

1. Methods
In a distributed KB there is stored information in the form
of alternatives, which maintains records of direct and indirect data
influencing the process of making relevant decisions.
Full information structure of formation of the alternatives
presented in figure 1, where:
 X1 - information on the characteristics of the external
environment, which directly affects DM (noise, temperature,
low-frequency vibration, light level, etc).
 X2 - information about psychological characteristics of DM
(test results, physiological state of DM, pulse, pressure, etc.);
 X3 - information about technological process, as well
the range of deviations.

artykuł recenzowany/revised paper

Fig. 1. The information structure of formation the alternatives. Request for the
alternative of accepting solution «R» passes through three stages

The first stage is a function (F1) of separation from the main
flow of the set of "X1", which carries information about
the characteristics of the external environment impact on DM.
This function handles the flow of R into variable flow R1
and an array of values X1. Function (F1):
Х1 = R / R1
(1)
The second stage is a function (F2) of separation from variable
flow R1 of the set of "X2", in which there is stored information
about the psychological characteristics of DM. This function
handles the thread R1 into variable flow R2 and the array value
of X2. Function (F2):
Х2 = R1 / R2
(2)
The third stage is represented by the function (F3)
of converting the variable flow R2 in into the set of "X3",
in which there is stored information about the technological
process. This function handles the flow of R2 into the array value
of X3. Function (F3):
X3 = R2
(3)
Consider the example of choice on request of Ri from KB
alternative decision-making, in accordance with the established
dependencies, from the values of the parameters x1, x2, x3,
and which may vary in limits, presented in Table 1.
It is required to select an alternative for any set of parameter
values x1, x2, x3, wherein the values of some or all
of the parameters do not belong the intervals, specified in Table 1.
To solve this problem we use the method of fuzzy
classification [8]. Classification problem consists in assigning
an object, specified by the vector of informative signs
V = (x1, x2, ..., xn), to one of advance certain classes
{A1, A2, ..., Am}, that is, consists in performing of mapping
the form: V=( x1, x2,…, xn)→ U {A1,A2,…,Am}.
IAPGOS, 2014, nr 3, 3-5
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Table 1. Limits of variation of the input parameters
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Table 2. The fuzzy knowledge base of mapping

x1

x2

x3

Ai

If

X1=L

and

X2=L

and

X3=L

then

u1=A1;

[10,15]

[1,2]

[80,120]

A1

If

X1=L

and

X2=A

and

X3=L

then

u2=A2;

[10,15]

[7,8]

[80,140]

A2

If

X1=L

and

X2=H

and

X3=L

then

u3=A3;

[10,15]

[11,13]

[80,140]

A3

If

A4

X3=A

then

[250,320]

X2=L

and

[1,2]

X1=L

and

[10,15]

u4=A4;

[10,15]

[7,8]

[250,320]

A5

If

X1=L

and

X2=A

and

X3=A

then

u5=A5;

[10,15]

[11,13]

[250,320]

A6

If

X1=L

and

X2=H

and

X3=A

then

u6=A6;

[10,15]

[1,2]

[420,500]

A7

If

X1=A

and

X2=L

and

X3=H

then

u7=A7;

[10,15]

[7,8]

[420,500]

A8

[10,15]

[11,13]

[420,500]

A9

If

X1=A

and

X2=A

and

X3=H

then

u8=A8;

[30,40]

[1,2]

[80,120]

A10

If

X1=A

and

X2=H

and

X3=H

then

u9=A9;

[30,40]

[7,8]

[80,120]

A11

If

X1=A

and

X2=L

and

X3=L

then

u10=A10;

[30,40]

[11,13]

[80,120]

A12

If

A13

X3=L

then

[250,320]

X2=A

and

[1,2]

X1=A

and

[30,40]

u11=A11;

[30,40]

[7,8]

[250,320]

A14

If

X1=A

and

X2=H

and

X3=L

then

u12=A12;

[30,40]

[11,13]

[250,320]

A15

If

X1=A

and

X2=L

and

X3=A

then

u13=A13;

[30,40]

[1,2]

[420,500]

A16

If

X1=A

and

X2=A

and

X3=A

then

u14=A14;

[30,40]

[7,8]

[420,500]

A17

[30,40]

[11,13]

[420,500]

A18

If

X1=A

and

X2=H

and

X3=A

then

u15=A15;

[60,70]

[1,2]

[80,120]

A19

If

X1=A

and

X2=L

and

X3=H

then

u16=A16;

[60,70]

[7,8]

[80,120]

A20

If

X1=A

and

X2=A

and

X3=H

then

u17=A17;

[60,70]

[11,13]

[80,120]

A21

If

A22

X3=H

then

[250,320]

X2=H

and

[1,2]

X1=A

and

[60,70]

u18=A18;

[60,70]

[7,8]

[250,320]

A23

If

X1=H

and

X2=L

and

X3=L

then

u19=A19;

[60,70]

[11,13]

[250,320]

A24

If

X1=H

and

X2=A

and

X3=L

then

u20=A20;

[60,70]

[1,2]

[420,500]

A25

If

X1=H

and

X2=H

and

X3=L

then

u21=A21;

[60,70]

[7,8]

[420,500]

A26

[60,70]

[11,13]

[420,500]

A27

If

X1=H

and

X2=L

and

X3=A

then

u22=A22;

If

X1=H

and

X2=A

and

X3=A

then

u23=A23;

If

X1=H

and

X2=H

and

X3=A

then

u24=A24;

(4)

If

X1=H

and

X2=L

and

X3=H

then

u25=A25;

{A1,A2,…,Am} – consequent value of j-th rule;
aij - a fuzzy term, valuating the criteria ( ̅̅̅̅̅) in the j-th

If

X1=H

and

X2=A

and

X3=H

then

u26=A26;

If

X1=H

and

X2=H

and

X3=H

then

u27=A27;

Classification based on fuzzy inference is made on the
knowledge base in the form:

where

̅̅̅̅̅̅

̃

⋂

uj

rule.
The degree of membership of classification object,
informative characteristics is given by a vector
(
),
classes
Aj
from
knowledge
base,
is calculated as:
(

)

⋀

̅̅̅̅̅ [

̅̅̅̅̅̅

( )]

Membership functions of terms of the input variable x1
are shown in Figure 2.

(5)

where ( ) - is a degree of membership values
of fuzzy
therms ̃ ; Λ - operation of finding the minimum.
As a solution, there is selected class with a maximum degree
of membership:

U* 

arg
{ A , A ,..., A.m}
1 2

max(  A (V *),  A (V *),...,  A (V *)) (6)
1

2

m

In the problem under consideration, vector of informative
features of object classification is V=( x1, x2, x3), and alternatives
A1,A2,…,A27 - classes of solutions. The fuzzy knowledge base
of mapping V→ U {A1,A2,…,A27} we build, taking into account
dependency, presented in Table 2, where by L, A, H are denoted
the terms "low", "average", "high".

Fig. 2. Membership functions of therms of the input variable x1

The membership functions of the terms of input variables x2,
x3, we will choose similar to the corresponding functions
of the variable x1. This will reduce the total number of parameters
of membership functions of the terms of all the variables from
24 to 8, which is significantly while minimizing function (7).
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As a criterion of training fuzzy classifier [8] let us choose the
simplest criterion:
∑
where:
( )

(
(

{

( )

(7)

5

In the case, for example, when V = (22, 5; 7, 410) selection
of alternatives is ambiguous: either A14 or A17. As a solution
we should accept the new formed alternative that after assessing
the relevance will be recorded into a knowledge base:

A*  A  A .
17
14

)
)

an

error

of

classification

of the object Vk;
̅̅̅̅̅ training
N - the number of pairs of input-output (Vk, uk),
sample;
P is the vector of the parameters of the membership function of
the fuzzy terms of knowledge base (1);
F(P, Vk) is the result of the classification on the fuzzy basis with
parameters P if the input value is Vk.
Training fuzzy classifier, therefore, is to find the vector P that
minimizes the distance between the results of the logical inference
and experimental data from the sample (Vk , uk).
When training fuzzy classifier in considered task,
do the following. First, select the parameter vector membership
function
of
a
fuzzy
terms
μ(x1)
as
follows:
P0=(15,25,15,30,45,60,50,60).
Choose from the k-th row of table 1 random values x1, x2, x3,
belonging to the respective intervals of changing the values
of variables in the considered string. Get input vector V k.
According to Table 1, it belongs to the class uk=Ak. Considering
all rows we will receive 27 pairs of "input-output" (Vk, uk),
̅̅̅̅̅̅ training sample.
Using (2), (3), produce a classification based on fuzzy input
data Vk. The calculation is made in MATLAB environment;
assume the weights wj equal to zero. While classification result
F (P, Vk) on the fuzzy basis with the parameters P0 when the input
value Vk differs from a clear exit uk 15% of the trials.
To increase the accuracy of the fuzzy classification we will
use the criterion of (4).
As the minimized function is an integer, the most appropriate
is the genetic algorithm for finding extreme. For its realization
we use “gatool” MatLAB function.
Using components of the vector P0 for setting in “gatool”
the limits of changing the function arguments (4), we obtain
the solution

2. Results
The proposed method allows increasing the efficiency
of the process of actualization the distributed knowledge
base through automation fuzzy classification components
of alternatives in multilevel ergatic decision support systems
in the management of complex technical objects in the real time.
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P=(18,53;23,665;14,15;34,876;45,63;59,72;46,44;58,88) (8)
Now differences between the results of fuzzy classification
and a clear exit are not observed.
Below are the results of the fuzzy selection of alternatives
for the vector of parameters of membership functions (5) and
some input values x1, x2 and x3:
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Table 3. The results of calculations of forming alternatives

x1

19

22

21

22,5

22,3

22,1

22

2

x2
x3

6

6

5

7

13

2

4,2

13

420

400

410

410

385

380

430

380

A13

A14

Ai

A8

A14

A5

or

A17

A15

A13

or

A6
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THE IMPULSE CHARACTERISTICS AND ELECTRIC STRENGTH
OF VARISTORS PILES DEPEND ON GEOMETRY OF THE ELECTRODES
Krzysztof Kogut, Krzysztof Kasprzyk, Beata Zboromirska–Wnukiewicz
Electrotechnical Institute Division of Electrotechnology and Materials Science, Wrocław

Abstract. The paper describes the results of the impulse characteristics and electric strength measurements of the pile of varistors with modified side
surface. Basing on the impulse voltage tests on the surge arresters it was found that one of the reasons of the failures of these devices may be the surface
discharge at the varistor - insulating housing phase boundary, through the gas between them. Flashover voltage of power protecting systems can be
increase by applying of semi – conducting covers which will carry away the generated surface charge and uniform the distribution of electric field
on material surface. Comparing two types of electrodes configuration on varistors, it was found that systems without gap between electrode and side
surface of varistor exhibited higher values of withstanding voltage whether their side surfaces were covered or not covered with insulating
or semiconducting layer.
Keywords: varistors, surface discharge, electric strength, flashover voltage

CHARAKTERYSTYKI IMPULSOWE I WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA STOSÓW
WARYSTOROWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GEOMETRII ELEKTROD
Streszczenie. W pracy wyznaczono charakterystyki impulsowe oraz wytrzymałość stosów warystorowych o modyfikowanej powierzchni bocznej.
Na podstawie wyników pomiarów przy napięciu impulsowym na ogranicznikach przepięć stwierdzono, że przyczyną ich uszkodzeń może być wyładowanie
powierzchniowe rozwijające się w szczelinie powietrznej na granicy faz warystor – osłona izolacyjna. Napięcie przeskoku można zwiększyć poprzez
zastosowanie warstw półprzewodzących, umożliwiających odprowadzenie ładunku powierzchniowego i wyrównanie rozkładu pola elektrycznego
na powierzchni materiału. Na podstawie porównania dwóch konfiguracji elektrod warystorów stwierdzono, że układ bez odstępu pomiędzy elektrodą
a powierzchnią boczną warystora posiada wyższą wytrzymałość napięciową niezależnie od modyfikacji powierzchni bocznej.
Słowa kluczowe: warystory, wyładowanie powierzchniowe, wytrzymałość elektryczna, napięcie przeskoku

Introduction
Surge arresters, in the past called lighting protectors, are
designed to protect the electric apparatus against transient
overvoltages. Surges can occur when switching on or off of
unloaded overhead line or when lightning strikes the line. They
can destroy the insulation or other elements of the power system
[7, 8]. Surge arresters are relatively expensive that is why they are
used to protect only most important elements of the power line,
such as transformers or generators.
An introduction to the general use of the modern surge
arresters based on metal oxide varistors to the high voltage (above
750 kV) power lines is believed to be the greatest achievement of
the electrotechnics of the last quarter of the XXth century [9].
The typical model of the surge arrester designed and produced
in the Wrocław Division of the Electrotechnical Institute is shown
in Fig. 1.

bottom and top surfaces by the system of fittings which are
equipped with electrodes for electrical connection of the arrester
to the power system.
As the experience of many research centers, including the
authors' own experience, show, the surge arresters can be damaged
by the action of voltage impulses, as it happens during voltage
impulses tests [1, 2, 6]. What more, the impact of voltage impulses
may cause that between the housing and a core, which is a pile of
varistors, a gap occurs (Fig. 2).

Fig. 2. Gaping between insulating housing and pile of varistors during voltage
impulse
tests,
A –
before
discharge,
B
–
during discharge,
C – after discharge [6]

As a result of the air gap formation during the further testing
the surface discharges may occur at the phase boundaries (Fig. 3).
Fig. 1. Metal Oxide Surge Arrester A – insulation housing made from polyamide,
B – varistor's pile, C – fittings [6]

As can be seen in Fig. 1 the main part of the surge arrester
constitutes the pile of varistors exhibiting with nonlinear I-V
characteristics. They limit voltage by changing they resistance and
becoming strongly conducting at a breakdown voltage when
current increases from the range of few mA to kA [9]. To play
properly its role the pile of varistors shall be protected against
external factors by covering with an insulating material. The other
role of this insulating housing is to make varistors stable affixed
inside the surge arrester. Pile of varistors is pressed on the both
artykuł recenzowany/revised paper

Fig. 3. Surface discharge on the surge arrester and damage of the polyamide
housing [6]
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The work focuses on the effects of the geometry of the
electrodes on the impulse characteristics and electric strength of
the piles of varistors constituting the core of the sparkles surge
arrester. The most commonly used system of electrodes used in
varistors system is an aluminum electrode vapor-deposited on the
flat surface of the varistor.

1. Samples
The samples for this research constituted zinc oxide energy
varistors, 40 mm in diameter and 25 mm high, with aluminum
electrodes deposited in two different fashions: I - an aluminum
electrode was applied on the entire flat surface of the varistor
sample (Fig. 4A), and II - wherein a gap is left between the
electrode and the side surface of the varistor (Fig. 4B)
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3. Results
Using the recorded data flashover voltages (Uv) and times of
flashover occurrences (Tc) the impulse characteristics (Fig. 6)
were determined in correlation with the type of varistors and
electrodes applied electrodes as well as with the type of the
surface modification.
Note the location of points 3 and 4 (Fig. 6), showing that the
flashover on the impulse tale occurs at a peak, and not at the
flashover voltage [3].
Impulse characteristics helped to determine which
configuration of the electrodes and the materials form a system of
more or less homogeneous. The planar characteristics characterize
the system with higher uniform field, while steep characteristics
say that the tested objects form the system with more nonuniform
field.
The impulse characteristics were determined and are showed
in Fig. 7 and 8. On the basis of this characteristics one can
determinate which electrode configuration and materials create
more or less uniform system.

Fig. 4. Varistors without a gap (A) between electrode and side surface with a gap (B)

Additionally to increase the electrical strength of the device
the side surface of the varistors was covered with insulating and
semiconducting layers what changed the surface properties of the
samples. The resistivity surface of the insulating films are shown
in table 1.
Table 1. Resistivity surface of the layers

Sample

Fig. 6. Impulse characteristic [3]

Surface resistivity of the layers, ρs [Ω]

Uv = f(Tc) - with gap
100

~1011
1014 - 1015

2. Measurement

80

Uv[kV]

I
II

The high voltage tests were carried out using the HAEFELY
700 kV, 35 kJ generator and the measuring system is shown
in Fig. 5. Normalized impulses 1.2/50 μs were applied across
the varistor electrodes. Flashover voltages were recorded by
the control – recording system of the generator.

60

A

B

C

D

40
20
0
0

1

2
Tc[ms]

3

4

Fig. 7. Impulse characteristics for the waveforms with gap between electrode and
side surface of varistor. A – sample with semiconducting layer 1014 – 1015 Ω,
B – sample without cover, C – sample with semiconducting layer 1011 Ω, D – sample
with semiconducting double layer 1011 Ω

Uv=f(Tc) - without gap
100
A

B

C

D

Uv[kV]

80
60
40
20
0

Fig. 5. HAEFELY generator and measurement system

Diagnostic techniques such as photography and the analysis of
recorded images are more and more used in High Voltage
Engineering [4, 5], hence also during this voltage testing the
discharge images were captured with camera and recorded images
were processed graphically.

0

0,5

1

1,5
Tc[ms]

2

2,5

3

Fig. 8. Impulse characteristics for the waveforms without gap between electrode and
side surface of varistor. A – sample with semiconducting layer 1014 – 1015 Ω,
B – sample without cover, C – sample with semiconducting layer 1011 Ω, D – sample
with semiconducting double layer 1011 Ω
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Electric strength of the varistors pile was determined by
comparing the flashover voltage measurement. The results of
voltage and time to flashover, measured on varistors pile for
190 kV from generator were showed in table 2.
Table 2. The results of voltage and time to flashover
Sample
Without side
surface
modification
With modification
by layer ~ 1011 Ω
With modification
by double layer
~ 1011 Ω
With modification
by layer
~ 1014 - 1015 Ω

With gap
Uv [kV]
Tc [ms]

Without gap
Uv [kV]
Tc [ms]

60,2

0,91

61,2

0,88

61,2

0,88

84,0

0,78

75,5

0,65

91,0

0,72

54,1

0,85

68,0

0,86

Basing on the results it was found that covering the side of
varistors by the semiconducting layers with surface resistivity
of about 1011 Ω increases their strength on the surface discharges
even of 10 – 15% (especially by double covering) – depending on
the type of applied varistors.
The withstanding voltage is higher for the systems without gap
between electrode and side surface of varistor for both types
of varistors i.e. with insulated and not insulated side surfaces.
The latter may lay be explained by the fact that when electrode
is not on the all flat surface of the varistor the triple junction
points may occur. The triple junction points with relevant electric
field may cause the partial discharges and deterioration of varistor
properties in the result. If the side surface of the varistors hasn’t
being modified by the semiconducting layer, the charge generated
as a result of the partial discharges occurring can significantly
affect the surge arrester work, and later take part in the surface
discharge development (Fig. 9). Propagation time of these
discharges is much faster then the work time of the nonlinear
element - varistor.

ISSN 2083-0157

Impulse characteristics confirm that the varistors pile without
gap between electrodes and side surface of the varistor is
characterized by higher electric strength made a system with much
more uniform electric field distribution.
During the high voltage tests the discharges on varistors pile
were recorded. Results in form of the recorded images are shown
in Fig. 9 – 10. The samples after test are shown in Fig. 11 – 12.
The images of recorded discharges show that the character of
the discharge may differ, depending on the material used. In the
case of the samples without cover on the side surface the intensive
partial discharges between varistors and surface discharges
occurred over a large part of sample area.
In the case of varistors with semiconducting layers (1011 Ω)
and without gap between electrode and the side surface of the
varistor, the discharge between varistors was not intensive
(Fig. 12A). For the same system with gap, also not intensive
discharges between varistors were recorded (Fig. 12B). This was
confirmed by the results of the withstanding voltages. These
samples were characterized by the highest electric strength during
impulse voltage tests.

Fig. 11. Samples after impulse voltage test without surface modification, A – without
gap, B – with gap

Fig. 9. Images of the discharges during high voltage tests on the varistors pile
(5 varistors) without side surface covering A – without gap, B – with gap

Fig. 12. Samples after impulse voltage test with double side surface layer of surface
resistivity ~ 1011Ω. A – without gap, B – with gap

Fig. 10. Discharges images during high voltage tests on the varistors pile
(5 varistors) with double side surface cover layer of surface resistivity ~ 1011Ω.
A – without gap, B – with gap

In figures with samples after impulse voltage test it was shown
that the varistors pile without surface modification had an evident
surface discharges footprint. In the case of samples with double
layer with ρs ~ 1011 Ω footprint of discharges are slight and
doesn’t destroy the surface of varistors.
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4. Conclusions
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IMPLEMENTACJA OBSŁUGI PLIKÓW C3D W ŚRODOWISKU MATLAB
Grzegorz Kozieł
Politechnika Lubelska, Instytut Informatyki, Zakład Ochrony Informacji

Streszczenie. Artykuł prezentuje zagadnienie dostępu do plików c3d w środowisku Matlab. Pliki c3d stanowią doskonały kontener do przechowywania
danych ruchu wraz z zarejestrowanymi jednocześnie innymi danymi powiązanymi z zarejestrowanym ruchem. Uzyskanie dostępu do danych zapisanych
w pliku i prawidłowe ich przetworzenie stanowi podstawę obróbki tak przechowywanych danych. Artykuł przedstawia zastosowania formatu plików c3d
oraz implementację procesu dostępu do danych ruchu w środowisku Matlab.
Słowa kluczowe: Matlab, c3d, Vicon, zapis ruchu

C3D FILE ACCESS IMPLEMENTATION IN MATLAB
Abstract. The subject of c3d files access in Matlab environment is presented in the article. The c3d files are a very good container to keep the movement
data and other one related to the registered movement. Access to this data and its correct processing are the base of its analysis and usage. Applications of
the c3d files and the access to the data contained in this file type in Matlab environment are presented in the article.
Keywords: Matlab, c3d, Vicon, motion record

Wstęp
Akwizycja ruchu to dziś bardzo prężnie rozwijająca się
dziedzina nauki. Akwizycja polega na zarejestrowaniu ruchu
za pomocą kamer oraz zapisaniu pobranych w ten sposób danych
na wybranym nośniku. Często razem z ruchem rejestrowane są
również inne dane. Pozwala to na zwiększenie obszaru
zastosowań akwizycji ruchu. Przykładem może być akwizycja
ruchu idącego człowieka połączona z rejestracją nacisku stopy na
podłoże czy też jednoczesna rejestracja pracy mięśni. Wszystkie
zarejestrowane dane muszą zostać utrwalone by możliwa była ich
późniejsza analiza. Co więcej nie mniej istotne jest poprawne
zorganizowanie zapisu danych, tak by można było łatwo
zidentyfikować, jaki element obiektu znajdował się w punkcie
przestrzeni opisywanym przez pobrane dane oraz gdzie w tym
samym momencie znajdowały się inne elementy obiektu. Istotna
jest więc prawidłowa synchronizacja zapisywanych danych,
uwzględniając
oczywiście
wszystkie
dodatkowe
dane
rejestrowane przez dodatkowe czujniki [1, 5, 12]. Dobrym
rozwiązaniem jest zastosowanie formatu pliku, który pozwoli na
zapisanie wszystkich danych w jednym pliku. Pozwoli to uniknąć
problemów z późniejszą synchronizacją ich podczas odczytu
i analizy. Dodatkowo konieczne jest oznaczenie danych w taki
sposób by możliwe było zidentyfikowanie, który punkt obiektu
opisują oraz w którym momencie czasu. Wszystkie te wymagania
spełnia format plików c3d. Dlatego jest on najczęściej
wybieranym formatem zapisu danych ruchu wraz z powiązanymi
z nimi danymi pochodzącymi z innych czujników [2, 4, 9, 10].
Kolejną kwestią, którą należy rozważyć jest wybór
środowiska, w którym pliki te zostaną wczytane i poddane
obróbce. W niniejszym artykule przedstawione zostało
środowisko Matlab. Zostało ono wybrane ze względu na łatwość
obsługi, gotowe biblioteki pozwalające przetwarzać i prezentować
dane pochodzące z plików c3d.

precyzyjniej można określić jego położenie w przestrzeni. Nie bez
znaczenia jest również fakt, że podczas rejestrowania ruchu
złożonych obiektów może wystąpić zjawisko zasłaniania jednych
obiektów przez inne. Wówczas część kamer nie będzie w stanie
zarejestrować położenia zasłoniętych fragmentów obiektu. Nadal
jednak, co najmniej dwie kamery muszą rejestrować obraz by
możliwe było określenie położenia analizowanego punktu. Należy
jednak wspomnieć, że określanie położenia punktu w przestrzeni
trójwymiarowej przy pomocy dwóch kamer możliwe jest tylko
wtedy, gdy znane jest dokładne umiejscowienie kamer
w przestrzeni oraz ich orientacja [7].
Kolejnym aspektem istotnym podczas akwizycji ruchu jest
precyzyjne określenie położenia danego fragmentu obiektu na
obrazie zarejestrowanym przez różne kamery. Rozpoznawanie
obrazu jest nadal bardzo złożoną i trudną dziedziną. Problemy
dotyczą zwłaszcza obrazów, na których brak jest
charakterystycznych punktów lub krawędzi. Stosowanym
rozwiązaniem tego problemu jest umieszczenie na obiekcie
specjalnych markerów wyznaczających położenie punktów
charakterystycznych dla danego obiektu. Znaczniki te
umieszczane są w punktach, których umiejscowienie jest istotne
z punktu widzenia rejestrowanego ruchu. Rejestracja położenia
tych punktów pozwala na łatwe określenie położenia obiektu
w przestrzeni trójwymiarowej [13]. Przykładowy wygląd sylwetki
człowieka z zamocowanymi markerami oraz odwzorowanie
położenia markerów w programie do analizy danych
przedstawione zostały na rysunku 1.

1. Akwizycja danych ruchu
Dane ruchu pobierane są za pomocą kamer. Kamery rejestrują
obraz, który następnie poddawany jest analizie. Jako, że niezbędne
jest określenie położenia punktu w przestrzeni to obraz musi być
rejestrowany jednocześnie przez wiele kamer. W wyniku
otrzymywany jest więc zestaw obrazów tego samego obiektu
zarejestrowany przez wiele urządzeń [3, 7]. Istotne w określaniu
położenia określonego punktu w przestrzeni jest to aby został on
zarejestrowany przez co najmniej dwie kamery w tej samej chwili
czasu. W praktyce stosowane są więc systemy rejestrujące
wyposażone w kilka lub nawet kilkanaście kamer. Im więcej
kamer zarejestrowało położenie punktu w przestrzeni tym
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Rys. 1. Sylwetka człowieka wraz z zamocowanymi markerami oraz jej reprezentacja
w programie komputerowym [13]
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2. Format plików c3d i jego zastosowanie
Format pliku c3d (ang. Coordinate 3D) zapewnia możliwość
zapisywania współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej oraz
powiązanych z nimi danych cyfrowych i analogowych wraz z ich
parametrami. Pierwotnie był zaprojektowany do obsługi
fotogrametrycznego systemu informatycznego AMASS. Miał
umożliwiać zapisanie danych kalibracji, śledzenia, identyfikacji
znaczników oraz innych danych niezbędnych do prawidłowego
odczytania zawartych w nim danych. Miał również zapewniać
możliwość zapisania ścieżek 3D oraz danych analogowych.
Głównymi priorytetami przyjętymi podczas projektowania
formatu c3d były [6]:
 zapewnienie możliwości gromadzenia różnego typu danych
wewnątrz pliku,
 łatwe zapisywanie parametrów oraz ich wartości w sekcji
„parametry”,
 umożliwienie stosowania opisowych nazw parametrów oraz
dołączania dodatkowych opisów, tak by plik był samo komentujący się,
 dostarczenie użytkownikom narzędzia, które umożliwiało by
dodawanie, sprawdzanie i modyfikację dowolnego parametru
wewnątrz pliku,
 zaprojektowanie wydajnego i spójnego magazynu mogącego
zawierać wszystkie niezbędne informacje wewnątrz jednego
pliku.
Format pliku c3d definiuje składnię pliku zawierającą trzy
główne komponenty:
1) dane – komponent przeznaczony do przechowywania w formie binarnej danych 3D oraz informacji analogowej,
2) parametry standardowe – informacje o danych 3D oraz analogowych niezbędne do ich poprawnego odczytania,
3) parametry dodatkowe – dodatkowe parametry dodawane
podczas akwizycji danych lub w dowolnym momencie na potrzeby ich przetwarzania i gromadzenia.
Dane w pliku c3d przechowywane są w postaci
szesnastobitowej liczby całkowitej ze znakiem lub w postaci
zmiennoprzecinkowej. Format danych definiowany jest poprzez
wartość zawartą w nagłówku pliku. Zdefiniowany format danych
dotyczy wszystkich wartości zapisanych w pliku – zarówno
cyfrowych jak i analogowych. Nie ma możliwości zastosowania
jednego typu danych do zapisywania danych analogowych
a innego typu danych do opisania danych cyfrowych. Dodatkowo
w celu zachowania kompatybilności z językiem Fortran oraz
niektórymi systemami operacyjnymi dane w plikach c3d powinny
być zorganizowane w bloki o rozmiarze 512 lub 256 bajtów.
Plik w formacie c3d musi więc zawierać co najmniej trzy
sekcje:
1) nagłówek – pojedyncza sekcja o rozmiarze 512 bajtów,
2) sekcję parametrów zawierająca jeden lub więcej 512 bajtowych bloków; sekcja parametrów powinna znaleźć się w każdym pliku c3d; jej rozmiar jest zmienny, typowo zawiera od
ośmiu do dziesięciu bloków,
3) sekcję danych zawierającą dane trójwymiarowe oraz powiązane z nimi dane analogowe umieszczone w jednym lub większej liczbie 512 bajtowych bloków; sekcja ta umieszczona jest
bezpośrednio za sekcją parametrów; jej początek wskazuje
znacznik POINT:DATA_START umieszczony w sekcji parametrów.
Akwizycja danych ruchu odbywa się za pomocą wielu
urządzeń. Są to zarówno kamery jak i inne urządzenia rejestrujące
dodatkowe wartości mierzone podczas ruchu obiektu. Ponadto
dane ruchu to zapis położenia wielu markerów w przestrzeni.
Charakterystyczne jest to, że wszystkie te dane są pobierane
w jednej dyskretnej chwili czasu. Oznacza to, że również zapis
powinien być zorganizowany w taki sposób by wszystkie dane
pobrane w tym samym momencie czasu zostały zapisane
w sposób umożliwiający określenie czasu rejestracji tej grupy
danych. W plikach c3d problem ten został rozwiązany poprzez
wprowadzenie ramek. Jest to konstrukcja analogiczna do ramek
występujących w animacji. Ramka określa chwilę czasu, w której
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zarejestrowane zostały dane. Wewnątrz niej umieszczane są
wszystkie wartości zarejestrowanych danych. Dodatkowo w pliku
c3d naprzemiennie umieszczane są dane określające położenie
punktów w przestrzenie trójwymiarowej oraz powiązane z nimi
dane analogowe. Struktura danych zapisanych w pliku c3d
przedstawiona została na rysunku 2.

Dane 3D dla ramki 1
Dane analogowe dla ramki 1
Dane 3D dla ramki 2
Dane analogowe dla ramki 2
Dane 3D dla ramki 3
Dane analogowe dla ramki 3

...

Dane N ramek
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Dane 3D dla ramki N
Dane analogowe dla ramki N
Rys. 2. Struktura danych zapisanych w pliku c3d [6]

3. C3Dserver
Środowisko Matlab nie zapewnia bezpośredniego wsparcia
obsługi plików c3d. Konieczne jest wykorzystanie dodatkowego
narzędzia pośredniczącego pomiędzy plikiem a Matlabem.
Narzędzie to obsługuje pliki c3d przekazując odczytane dane
do Matlaba, gdzie następuje ich analiza i obróbka.
Jedną z możliwości jest zastosowanie oprogramowania
C3Dserver. Jest to dodatkowy program wykonujący żądane
operacje na plikach c3d. C3Dserver udostępnia innym programom
interfejs COM pozwalający na komunikację i wymianę danych.
Aby możliwe było korzystanie z interfejsu COM programu
C3Dserver konieczne jest jego wcześniejsze aktywowanie.
Dokonuje się tego za pomocą polecenia itf = c3dserver().
Polecenie to jako wynik działania zwraca obiekt COM
utworzonego serwera, który w przedstawionym przykładzie został
zapisany pod nazwą itf.
Aktywowanie interfejsu COM pozwala na rozpoczęcie pracy
z plikami c3d. Możliwe jest otworzenie pliku. Dokonuje się tego
za pomocą polecenia openc3d(itf). Parametrem polecenia
jest obiekt utworzonego wcześniej interfejsu COM. Wywołanie
tego polecenia powoduje otworzenia standardowego okienka
wyboru pliku do otworzenia. Wybranie i zaakceptowanie pliku
umożliwia dostęp do jego zawartości [6].
Poprzez utworzony interfejs COM możliwe jest odczytanie
danych. Struktura fizyczna danych ukryta jest przed
użytkownikiem. Nie występuje podział na ramki. Natomiast
interfejs wyraźnie dzieli dane na serie. Każda z serii zawiera
wszystkie dane pochodzące z jednego czujnika pomiarowego lub
dotyczące położenia jednego z markerów. Problematyczna –
przynajmniej w początkowym etapie pracy – jest konieczność
samodzielnego wprowadzenia nazw znaczników występujących
w pliku.
Interfejs nie dostarcza możliwości automatycznego odczytania
listy nazw znaczników. Jeżeli dane pochodzą zawsze z tego
samego laboratorium, dającego każdorazowo plik o takiej samej
strukturze znaczników, brak możliwości automatycznego odczytu
listy znaczników zapisanych w pliku nie stanowi większego
problemu. Jednak w przypadku obróbki plików zawierających
różne znaczniki problem staje się poważny i konieczny jest
większy nakład pracy oraz dodatkowe oprogramowanie
pozwalające na odczytanie listy znaczników, którą należy
następnie przenieść do środowiska Matlab w celu umożliwienia
poprawnego odczytu plików. Listę znaczników umieszczany w
tablicy lub dowolnej innej strukturze pozwalającej na łatwe jej
odczytanie i określenie liczby elementów. Przykładowa tablica
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znaczników
ma
postać:
markers_names={'RFT1';
'RFT2'; 'LFT1'}.
Na podstawie nazw znaczników możliwe jest odczytanie list
wartości przypisanych do poszczególnych znaczników. Każda
lista zawiera kolejne wartości (położenia) zmierzone
w następujących po sobie ramkach. Wczytanie danych z wybranej
serii możliwe jest poprzez wywołanie polecenia get3dtarget.
Polecenia to wymaga podania co najmniej dwóch parametrów:
zmiennej reprezentującej obiekt COM realizujący dostęp do pliku
oraz nazwy znacznika powiązanego z odczytywaną serią danych.
Polecenie
wywołane
z
dwom
argumentami
zwraca
dwuwymiarową tablicę o rozmiarze Nx3, gdzie N oznacza liczbę
ramek. Dla każdej ramki zwracane są trzy liczby określające
położenie względem osi X,Y oraz Z. Dodatkowo możliwe jest
podanie dodatkowych parametrów do polecenia get3dtarget.
Podanie czwartego argumentu powoduje, że zwrócona zostanie
tablica Nx4. Pierwsze trzy wartości, dla każdej ramki nie zmienia
się. Czwarta będzie zawierała informację o residuum.
Podanie dodatkowych dwóch argumentów na pozycji czwartej
i piątej pozwala na podanie początkowej oraz końcowej ramki
odczytywanych danych. Pozwala to ograniczyć ilość
odczytywanych danych do żądanego fragmentu. W przypadku
określania początkowej i końcowej ramki wymagane jest podanie
również trzeciego parametru. Możliwe jest jednak jego pominięcie
przez podanie wartości zero. Ogólna składnia polecenia ma
postać: XYZPOS = get3dtarget(itf, signalname,
residual, index1, index2). Macierz XYZPOS jest
macierzą, w której zostaną zapisane wyniki. Współrzędne X, Y, Z,
oraz residuum umieszczone zostaną w kolejnych kolumnach
macierzy [6].

4. Prezentacja przykładowych danych

Na rysunkach 4-6 możemy zauważyć kolorowe krzywe. Są to
przebiegi pokazujące tor ruchu markerów umieszczonych na ciele
człowieka. Każdemu znacznikowi został przypisany inny kolor na
prezentowanych rysunkach. Dla ułatwienia analizy na rysunku 3
obok oznaczenia każdego znacznika został umieszczony kolor
odpowiadający mu na rysunkach 4-6. Analiza rysunku 4 pokazuje
jak wyglądał ruch poszczególnych części ciała w rzucie z góry.
Można zauważyć, że linie tworzą dwie grupy. Spowodowane jest
to umieszczeniem znaczników po bokach ciała. Tak więc jedną
grupę linii tworzą tory ruchu znaczników umiejscowionych po
prawej stronie ciała a drugą grupę tory znaczników
umieszczonych po lewej stronie ciała. Jak łatwo zauważyć chód
człowieka nie jest idealnie równy i charakteryzuje się
chwiejnością i przemieszczaniem ciała człowieka na boki.

Rys. 4. Wizualizacja danych ruchu człowieka – rzut z góry

W celu przetestowania działania opisanego w poprzednich
rozdziałach rozwiązania pozwalającego na wczytywanie danych
ruchu opracowany został program wczytujący zawartość pliku
z danymi oraz wizualizujący na trójwymiarowym wykresie ruch
wszystkich markerów. Prezentowany w niniejszym artykule
przykład jest wizualizacją ruchu człowieka idącego na wprost.
Wizualizacja dotyczy dolnej połowy ciała od bioder w dół.
Pokazuje więc ruch bioder oraz nóg w trakcie chodu.
Na rysunkach 4, 5 i 6 przedstawione zostały trzy rzuty
wygenerowanego wykresu.
Dane ruchu do utworzenia wykresu udostępniło Laboratorium
Akwizycji Ruchu Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik
komputerowych. Rejestracja ruchu obejmowała określenie pozycji
markerów umiejscowionych na ciele człowieka. Umiejscowienie
markerów prezentuje rysunek 3.

Rys. 5. Wizualizacja danych ruchu człowieka – rzut z boku

Rys. 3. Umiejscowienie znaczników ruchu na ciele człowieka [8]
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Rys. 6. Wizualizacja danych ruchu człowieka – rzut z tyłu
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Rysunek 5 prezentuje widok z boku na wykresy ruchu
poszczególnych markerów. Możemy tam zauważyć cztery grupy
linii. Najniższa grupa to wizualizacja ruchu znaczników
umiejscowionych na stopach. Dwie środkowe grupy odpowiadają
markerom umieszczonym na nogach powyżej stóp. Najwyższa
grupa to znaczniki obrazujące ruch bioder człowieka. Analizując
wykres przedstawiony na rysunku 5 możemy stwierdzić,
że przedstawiony
ruch
charakteryzuje
się
pewnymi
prawidłowościami: najmniejsze wahania wykazuje ruch bioder,
które jedynie w niewielkim stopniu przemieszczają się w górę
i w dół.
Ruch nóg charakteryzuje się znacznie większym
zróżnicowaniem wysokości położenia znaczników w czasie. Jest
to spowodowane unoszeniem nóg podczas chodu. Na najniższych
seriach danych można zauważyć charakterystyczny powtarzający
się wzór: krótkie momenty, w których wykres osiąga minimum
oraz dłuższe, w których wysokość znacznika osiąga pewien
zbliżony do stałego poziom. Minima odpowiadają chwilom,
w których stopa styka się z podłożem. Dłuższe fragmenty
odpowiadają fazie przenoszenia nogi podczas wykonywania
kroku.
Rysunek 6 przedstawia prezentację danych ruchu w rzucie
z tyłu. Możemy na nim określić zakres zmienności położenia
markerów w pionie i w poziomie. Daje się również zauważyć
dosyć duży stopień podobieństwa w wykresach obrazujących ruch
poszczególnych markerów. Świadczy to o koordynacji ruchu, jako
całości.
C3D Server w połączeniu z Matlabem pozwala uniknąć
wyświetlania błędnych danych dla punktów, dla których pomiar
nie został wykonany. W większości rozwiązań punkty te
przyjmują błędną wartość, co zniekształca wyświetlaną trajektorię
ruchu.
Wykonanie poprawnej trajektorii wymaga detekcji błędnych
wartości oraz interpolacji sygnału [11]. W Matlabie problem ten
nie występuje, jako że wartość tego typu punktów reprezentowana
jest jako NaN (Not a Number), co powoduje, że nie są one
wyświetlane na wykresach. W miejscu błędnego punktu
trajektoria ruchu nie jest wyświetlana.

5. Wnioski
Pliki c3d są bardzo wygodnym i wydajnym narzędziem
do przechowywania danych z systemu akwizycji ruchu. Zwłaszcza
jeżeli dane te są powiązane z innymi pochodzącymi
z niezależnych systemów pomiarowych, które muszą jednak być
zsynchronizowane z danymi ruchu.
Matlab jako środowisko nie wspiera bezpośrednio obsługi
plików c3d. Możliwy jest jednak dostęp do tego typu plików przy
zastosowaniu dodatkowych narzędzi, czego przykładem
jest zaprezentowany w artykule interfejs COM C3DServer.
Matlab dostarcza możliwości szybkiej i precyzyjnej obróbki,
analizy i wizualizacji danych ruchu.
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Interfejs C3DServer jest użyteczny i pozwala na wygodną
pracę z danymi zawartymi w plikach c3d. Narzuca jednak pewne
ograniczenia przez to, że nie oferuje pełnych możliwości
operowania na plikach c3d czego przykładem może być brak
możliwości odczytania nazw znaczników zapisanych w pliku.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki zastosowania metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy. Za pomocą
tej metody, z wejściowego zbioru 283 cech otrzymano kombinację 3 cech z największą wartością wskaźnika pojemności informacyjnej Hellwiga. Zbiór ten
posłużył do budowy i testowania klasyfikatorów. Wyniki klasyfikacji porównano z wynikami uzyskanymi dla 48 cech otrzymanych za pomocą metody
korelacji. Okazało się, że dokładność klasyfikatorów zbudowanych ze zbioru liczącego 3 cechy nie jest gorsza od dokładności klasyfikatorów dla 48 cech,
a w kilku przypadkach nawet ją przewyższa. Sugeruje to, że metoda Hellwiga może być wykorzystana jako wydajna metoda redukcji wymiaru przestrzeni
cech dla potrzeb przyszłej klasyfikacji obrazów USG tarczycy.
Słowa kluczowe: metoda Hellwiga, choroba Hashimoto, przetwarzanie obrazów, klasyfikacja tekstur

THE USE OF HELLWIG’S METHOD FOR DIMENSION REDUCTION IN FEATURE SPACE
OF THYROID ULTRASOUND IMAGES
Abstract. This paper presents the use of Hellwig’s method for dimension reduction in feature space of thyroid ultrasound images. On the base of this
method, the combination of three features with the greatest value of Hellwig’s index information capacity from the input set of 283 features was obtained.
This set was used to build and test the classifiers. Classification results were compared with the results obtained for a set of 48 features obtained using
correlation method. It turned out that the accuracy of classifiers built on the base of 3 features is not worse than the accuracy of classifiers built on the
base of 48 features, and in some cases it is even higher. This suggests that the Hellwig’s method can be used as an effective method for dimension
reduction in feature space for the future thyroid ultrasound images classification.
Keywords: Hellwig’s method, Hashimoto’s disease, image processing, texture classification

Wstęp
Jedną z chorób tarczycy jest choroba związana z zaburzeniami
układu odpornościowego organizmu, zwana chorobą Hashimoto.
Podstawową metodą jej diagnozowania jest obecnie metoda
ultrasonograficzna. Jednak, wykrycie w ten sposób wczesnego
stadium rozwoju choroby jest zadaniem bardzo trudnym. Z punktu
widzenia skuteczności terapii, bardzo ważne jest natomiast
wykrycie choroby jak najwcześniej. Dlatego też niezwykle istotne
jest zwiększenie skuteczności wykrywania wczesnego stadium
choroby na podstawie wyników badań ultrasonograficznych.
Wydaje się, iż może tutaj znaleźć zastosowanie system
komputerowy, który wykorzystując odpowiednią metodę
automatycznej klasyfikacji obrazów, wspomagałaby lekarza
w procesie diagnozy [15, 16]. Zdjęcia USG tarczycy, w procesie
analizy obrazu, są traktowane jako obrazy teksturowe. Niestety, w
literaturze można znaleźć niewiele wyników badań tekstur
obrazów USG tarczycy ukierunkowanych na diagnozę choroby
Hashimoto. Część z nich prezentuje rozwiązania wykorzystujące
proste metody analizy i przetwarzania obrazów [5, 12-14, 18, 19,
21]. Inne badania oparte są na bardziej zaawansowanych
metodach analizy tekstur [9, 10]. Natomiast część publikacji
opisuje wpływ metody pomiaru cech obrazu oraz ustawień
aparatury pomiarowej na dokładność otrzymywanych wyników
[7, 8, 22, 23].
Aktualne badania, których przedmiotem są obrazy USG
tarczycy, koncentrują się najczęściej na dwóch typowych stanach
gruczołu – tarczycy zdrowej oraz dotkniętej chorobą Hashimoto
w zaawansowanej postaci. Nie są znane wyniki dotyczące
wykrywania wczesnego stadium rozwoju tej choroby. Dlatego też
podjęto własne badania, których celem jest znalezienie
wskaźników diagnostycznych, w postaci wektora cech obrazów
USG tarczycy, charakteryzujących wczesne stadium rozwoju
choroby Hashimoto. Wektor ten, zostanie w dalszej części badań
wykorzystany do budowy klasyfikatora wspomagającego lekarza
w procesie diagnozy. Początkowym etapem, przed rozpoczęciem
analizy skupień czy klasyfikacji, jest redukcja wymiaru
przestrzeni cech. Można ją zrealizować za pomocą jednej z wielu
popularnych metod, np.: analizy składowych głównych, analizy
czynnikowej, skalowania wielowymiarowego, odwzorowania
Sammon’a, relacyjnych map perspektyw czy map Kohonena.
Zadanie to można także wykonać za pomocą metody wskaźników
pojemności informacyjnej. Metoda ta wykorzystuje algorytm
artykuł recenzowany/revised paper

Hellwiga, często stosowany w zagadnieniach z obszaru
ekonometrii [6].
W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki działania
algorytmu Hellwiga, za pomocą którego otrzymano 3 cechy
z wejściowego zbioru 283 cech charakteryzujących obrazy USG
tarczycy. Wyniki te porównano z wynikami uzyskanymi na
podstawie metody opartej na korelacji pomiędzy badanymi
cechami (zmiennymi objaśniającymi) a zmienną decyzyjną
(zmienną objaśnianą). Tą drugą metodą otrzymano zbiór 48 cech.
Oba wyjściowe zbiory posłużyły do budowy klasyfikatorów
przypisujących analizowane przypadki do jednej z dwóch
klas – chory lub zdrowy. Średnia dokładność klasyfikacji
uzyskana z 20-tu prób była podstawą do porównania skuteczności
obu metod w redukcji wymiaru przestrzeni cech. Do budowy
klasyfikatorów wykorzystano liniową i kwadratową analizę
dyskryminacyjną, drzewa klasyfikacyjne, metodę najbliższych
sąsiadów oraz lasy losowe. Wspomniane metody zostały
dokładnie opisane w wielu pozycjach, m.in. w [1-3, 11, 20].
W rozdziale pierwszym scharakteryzowano metodę bazującą
na algorytmie Hellwiga, zwaną także metodą wskaźników
pojemności informacyjnej. Przetwarzanie wstępne zdjęć USG
scharakteryzowano w rozdziale drugim, natomiast opis i wyniki
eksperymentu zamieszczono w rozdziale trzecim. Całość pracy
kończy podsumowanie.

1. Metoda Hellwiga
Metoda Hellwiga (metoda wskaźników pojemności
informacyjnej) wykorzystuje do obliczeń współczynniki korelacji
między zmiennymi, są to: wektor współczynników korelacji R0
między zmienną objaśnianą Y a zmiennymi objaśniającymi
X1, X 2 , , X n oraz macierz współczynników korelacji R między
zmiennymi objaśniającymi X1, X 2 , , X n :

 r1 
1
 

r
r
R0   2 , R   12

 
 

rn 
 r1n

r12  r1n 

1  r2n 
,
   

r2n  1 

(1)

gdzie n jest liczbą obserwacji. Celem obliczeń jest znalezienie
najlepszej kombinacji zmiennych objaśniających, czyli kombinacji
o największym integralnym wskaźniku pojemności informacyjnej.
Wybierane są zatem zmienne objaśniające silnie skorelowane
IAPGOS, 2014, nr 3, 14-17
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ze zmienną objaśnianą oraz słabo skorelowane między sobą.
Do wyboru jest L  2  1 kombinacji zmiennych objaśniających
X1, X 2 , , X n . Realizacja obliczeń według metody Hellwiga
składa się z trzech zasadniczych etapów:
1. Obliczenie
indywidualnych
wskaźników
pojemności
informacyjnej dla wszystkich kombinacji:
n

r j2

hkj 

m

1

r

,
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trzech cech. Są to cechy nr 256 – parametr  2 modelu
autoregresji zakładającego, że jasność danego piksela jest
uzależniona od jasności pikseli z jego otoczenia, 277 – energia
współczynnika falkowego dla podpasma LH w piątej skali oraz
279 – energia współczynnika falkowego dla podpasma HH w
piątej skali.

(2)

ij

i 1
i j

gdzie: k – numer kombinacji ( k  1, 2, , l ), j – numer zmiennej
w kombinacji ( j  1, 2, , m ).
2. Obliczenie
integralnych
wskaźników
informacyjnej dla wszystkich kombinacji:

pojemności

m

Hk 

h

kj ,

k  1, 2,  , l

(3)

j 1

3. Wybór kombinacji optymalnej, posiadającej największy
integralny wskaźnik pojemności informacyjnej H. Zmienne z
tej kombinacji powinny zostać wykorzystane do budowy
przyszłego modelu.

2. Przetwarzanie wstępne zdjęć USG
Materiał do badań zawierał serie zdjęć należące do 60-ciu
pacjentów. Wśród nich było 28 osób zdrowych oraz 32 chore,
u których rozpoznano chorobę Hashimoto. Dla niemalże
wszystkich pacjentów wykorzystano zdjęcia lewego i prawego
płatu tarczycy w przekroju podłużnym. Wyjątek stanowiły dwie
osoby zdrowe i jedna chora, w przypadku których wykorzystano
zdjęcia tylko lewego lub prawego płatu gruczołu. W efekcie
otrzymano 108 próbek dla przypadków rozpoznanych jako zdrowe
oraz 126 dla chorych (w sumie 234 przypadki). Zdjęcia USG
poddano kadrowaniu w celu wyodrębnienia obszarów
zainteresowania (ROI) do dalszego przetwarzania i analizy.
Wybór liczby ROI podyktowany był wcześniejszym szacowaniem
liczebności próby tak, aby zapewnić osiągnięcie zadowalającego
efektu klinicznego (wrażliwość klasyfikacji ponad 80%) oraz
zakładanej mocy testu istotności statystycznej osiągniętych
wyników (0,8) [17]. Z kolei, rozmiar ROI dobrany był tak, aby
maksymalnie wykorzystać powierzchnię tekstury zawierającej
potencjalną informację, oferowaną przez obraz gruczołu w
przekroju podłużnym. Zastosowano ROI o szerokości 200 i
wysokości 150 pikseli, przy czym na podstawie jednego obrazu
USG tworzone były 2 ROI (rys. 1). Wyodrębnione fragmenty
zdjęć poddano konwersji z trybu RGB do skali szarości oraz
normalizacji zakresu jasności z korekcją liniową. W wyniku
ekstrakcji cech dyskryminacyjnych, otrzymano zbiór 283
deskryptorów cech obrazu. Wykorzystano do tego celu: wektor
histogramu obrazu (9 cech), macierz gradientu obrazu (5 cech),
macierz rozkładu długości pasm (5 cech x 4 kierunki), macierz
przejść tonalnych (11 cech x 4 kierunki x 5 odległości), model
autoregresji (5 cech) oraz dyskretną transformatę falkową (24
cechy) [4].

3. Opis i wyniki eksperymentu
Redukcja wymiaru przestrzeni cech. Wejściowy zbiór 283
cech dyskryminacyjnych został zredukowany dwiema metodami.
W pierwszej, wybrano wszystkie cechy, których korelacja ze
zmienną decyzyjną była istotna (poziom istotności   0,05 ).
W efekcie otrzymano zbiór 48 cech. W metodzie drugiej
zastosowano algorytm Hellwiga, który uporządkował kombinacje
cech pod względem wartości wskaźnika pojemności
informacyjnej, zwanego też wskaźnikiem Hellwiga (tab. 1).
Maksymalną liczbę cech w analizowanych kombinacjach
ustawiono na 10. W wyniku obliczeń okazało się, że najwyższą
wartość wskaźnika Hellwiga, równą 0,358, posiada kombinacja

Rys. 1. Rozmieszczenie regionów zainteresowania na tle przekroju podłużnego płata
tarczycy. Rysunek odzwierciedla rzeczywiste proporcje pomiędzy wymiarami
gruczołu na zdjęciu USG a wielkością ROI
Tabela 1. Zestaw pierwszych dziesięciu kombinacji cech z największą wartością
wskaźnika Hellwiga
Numer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kombinacja cech
256-277-279
256-277-279-283
256-275-277-279
216-256-277-279
227-256-277-279
205-256-277-279
172-256-277-279
256-257-277-279
183-256-277-279
256-275-277-279-283

Wskaźnik Hellwiga
0,358
0,345
0,332
0,330
0,329
0,328
0,326
0,326
0,326
0,324

Zbiory danych. Oba zbiory danych uzyskane w wyniku
redukcji liczby cech zostały następnie wykorzystane do
klasyfikacji. Jej celem było przypisanie analizowanych
przypadków do jednej z dwóch klas – chory lub zdrowy. Cały
zbiór danych zawierał 234 przypadki, przy czym proporcja
przypadków zdrowych do chorych wynosiła 108/126 (46%
zdrowych i 54% chorych). Na drodze losowania, dokonano
podziału tego zbioru na zbiór treningowy i testowy. Współczynnik
podziału – zbiór treningowy / zbiór testowy wyniósł 2/3, czyli 156
przypadków stanowiło zbiór treningowy oraz 78 – zbiór testowy.
W obu zbiorach zachowano proporcję pomiędzy liczbą
przypadków zdrowych i chorych. W efekcie zbiór treningowy
składał się z 72 przypadków zdrowych i 84 chorych a testowy z 36
zdrowych i 42 chorych. Klasyfikacja była realizowana 20-krotnie,
dlatego też w sposób losowy przygotowano 20 zbiorów
treningowych i 20 testowych. W celu zapewnienia maksymalnej
zgodności, zbiory treningowe i testowe dla danych wybranych
metodą korelacji oraz metodą Hellwiga zostały zbudowane z tych
samych obserwacji (te same indeksy obserwacji).
Metody klasyfikacji. Podczas klasyfikacji wykorzystano
liniową
analizę
dyskryminacyjną,
kwadratową
analizę
dyskryminacyjną, drzewa klasyfikacyjne (algorytm CART z
wartością współczynnika kary cp = 0,00001), metodę najbliższych
sąsiadów (dla k  1 ) oraz lasy losowe. Dla obu metod redukcji
wymiaru przestrzeni cech ustawiono identyczne parametry
klasyfikacji. Nie była dokonywana optymalizacja działania
klasyfikatorów, a więc otrzymane wyniki dotyczą całego zbioru
cech, tj. czterdziestu ośmiu w pierwszym przypadku i trzech w
drugim. Do oceny jakości działania klasyfikatorów zastosowano
dokładność klasyfikacji, zdefiniowaną jako stosunek liczby
wszystkich poprawnych klasyfikacji do liczby klasyfikowanych
przypadków.
Budowę
i
testowanie
klasyfikatorów
przeprowadzono w środowisku R [24].
Wyniki i dyskusja. Dokładność klasyfikacji dla 20-tu prób
zestawiono w tab. 2. Z kolei na rys. 2. przedstawiono wartości
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średnie dokładności klasyfikacji dla poszczególnych metod.
Jedynie dla lasów losowych średnia dokładność klasyfikacji dla
metody Hellwiga (72,564%) okazała się nieco mniejsza od
metody korelacji (74,038%). Różnica ta wyniosła ok. 1,5%. W
przypadku metody najbliższych sąsiadów, dokładność była niemal
taka sama w obu przypadkach. Dla metody korelacji wyniosła ona
66,987%, zaś dla metody Hellwiga 66,538%. Dla pozostałych
trzech metod klasyfikacji, zastosowanie metody Hellwiga do
redukcji wymiaru przestrzeni cech poprawiło dokładność
klasyfikacji. W przypadku drzew klasyfikacyjnych, poprawa ta
wyniosła 1,6%, dla kwadratowej analizy dyskryminacyjnej 4,4%,
a dla liniowej analizy dyskryminacyjnej 3,4%. Widać zatem,
że ograniczenie liczby cech z 48 do 3, dla większości
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zastosowanych w eksperymencie metod klasyfikacji, nie tylko nie
pogorszyło dokładności klasyfikacji ale wręcz ją nieznacznie
poprawiło. Należy w tym miejscu przypomnieć, iż nie była
dokonywana optymalizacja działania klasyfikatorów, polegająca
na odrzuceniu cech mniej istotnych oraz wprowadzających szum.
Teoretycznie, mogłaby ona doprowadzić do pewnej poprawy
dokładności klasyfikacji w przypadku metody korelacji. Jednak
niezależnie od tego, otrzymane wyniki pokazują, iż drastyczne
zmniejszenie liczby cech z 48 do 3 nie pogarsza własności
wynikowego zbioru danych w kontekście budowy klasyfikatorów.
Dlatego też, metoda Hellwiga wydaje się być interesującą
alternatywą dla popularnych metod redukcji wymiaru przestrzeni
cech.

Tabela 2. Dokładność klasyfikacji (w %) dla 20-tu prób uzyskana dla wymiaru przestrzeni cech zredukowanego metodą korelacji (KOR) oraz metodą Hellwiga (HEL);
Oznaczenia: LDA - liniowa analiza dyskryminacyjna, QDA - kwadratowa analiza dyskryminacyjna, CART - drzewa klasyfikacyjne, kNN - metoda najbliższych sąsiadów,
RF - lasy losowe

LDA

QDA

CART

kNN

RF

Nr próby
KOR

HEL

KOR

HEL

KOR

HEL

KOR

HEL

KOR

HEL

1

75,641

71,795

66,667

70,513

57,692

58,974

67,949

69,231

73,077

70,513

2

71,795

75,641

62,821

74,359

70,513

69,231

69,231

58,974

78,205

71,795

3

82,051

75,641

75,641

75,641

64,103

64,103

65,385

62,821

73,077

64,103

4

70,513

76,923

69,231

73,077

65,385

70,513

69,231

69,231

73,077

74,359

5

70,513

83,333

74,359

79,487

57,692

64,103

58,974

66,667

71,795

69,231

6

73,077

75,641

66,667

78,205

61,538

64,103

61,538

65,385

71,795

70,513

7

75,641

75,641

70,513

74,359

65,385

71,795

65,385

66,667

80,769

74,359

8

74,359

76,923

75,641

73,077

70,513

65,385

66,667

71,795

74,359

69,231

9

76,923

80,769

79,487

76,923

71,795

74,359

76,923

71,795

78,205

76,923

10

66,667

78,205

71,795

74,359

66,667

61,538

64,103

70,513

76,923

74,359

11

84,615

78,205

75,641

76,923

70,513

67,949

69,231

65,385

80,769

69,231

12

78,205

83,333

69,231

78,205

62,821

64,103

66,667

69,231

82,051

78,205

13

71,795

79,487

70,513

78,205

61,538

73,077

71,795

69,231

69,231

74,359

14

71,795

75,641

71,795

73,077

66,667

61,538

60,256

62,821

64,103

65,385

15

71,795

71,795

67,949

71,795

58,974

69,231

67,949

65,385

74,359

74,359

16

73,077

80,769

65,385

79,487

65,385

61,538

70,513

67,949

75,641

74,359

17

70,513

76,923

73,077

71,795

58,974

70,513

61,538

62,821

70,513

74,359

18

79,487

83,333

71,795

76,923

70,513

70,513

69,231

69,231

76,923

82,051

19

65,385

74,359

62,821

73,077

62,821

62,821

62,821

60,256

66,667

70,513

20

84,615

82,051

74,359

74,359

71,795

67,949

74,359

65,385

69,231

73,077

Średnia

74,423

77,821

70,769

75,192

65,064

66,667

66,987

66,538

74,038

72,564

Średnia dokładność klasyfikacji [%]

100
Metoda korelacji
Metoda Hellwiga
80

60

40

20

0
LDA

QDA

CART

kNN
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Metoda klasyfikacji

Rys. 2. Średnia dokładność klasyfikacji dla poszczególnych klasyfikatorów oraz wymiaru przestrzeni cech zredukowanego metodą korelacji i metodą Hellwiga
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4. Podsumowanie
W artykule porównano wyniki redukcji wymiaru przestrzeni
cech uzyskane za pomocą metody korelacji oraz metody Hellwiga.
Zbiór wejściowy liczył 283 cechy. Został on ograniczony
do czterdziestu ośmiu cech za pomocą pierwszej metody oraz
do trzech – za pomocą drugiej. Oba wyjściowe zbiory zostały
następnie wykorzystane do budowy i testowania popularnych
klasyfikatorów. Otrzymane wyniki pokazały, że dokładność
klasyfikatorów zbudowanych ze zbioru liczącego 3 cechy nie jest
gorsza od dokładności klasyfikatorów zbudowanych ze zbioru
48 cech, a w kilku przypadkach nawet ją przewyższa. Wyniki
te sugerują, że metoda Hellwiga może być stosowana jako
wydajna metoda redukcji wymiaru przestrzeni cech dla potrzeb
przyszłej klasyfikacji obrazów USG tarczycy. Osiągnięta
dokładność klasyfikacji na poziomie ponad 70% stwarza
interesujące możliwości wykorzystania cech wyselekcjonowanych
za pomocą metody Hellwiga do realizacji procesu grupowania
obiektów. Dlatego też, w toku dalszych badań podjęta zostanie
próba wyłonienia, w wyniku grupowania, naturalnych skupisk
obiektów dających się w sensowny sposób interpretować.
Sprawdzona zostanie także możliwość separacji, w grupie
przypadków chorych, tych obiektów, które mogą zawierać
symptomy wczesnego stadium rozwoju choroby Hashimoto.
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RYNEK FOTOWOLTAICZNY W POLSCE – SZANSE I ZAGROŻENIA
Dariusz Kurz
Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

Streszczenie. W pracy przedstawiono rynek fotowoltaiczny w Polsce na tle Europy. Zestawiono ilość mocy zainstalowanej w Polsce oraz liczbę firm z
obszaru PV na koniec 2012 roku. Przytoczono najnowsze uregulowania prawne dotyczące fotowoltaiki wprowadzone w tzw. małym trójpaku
energetycznym oraz propozycję zmian do nowej ustawy o OZE. Skomentowano przedstawione plany i wynikające z nich szanse i zagrożenia dla
inwestorów. Przedstawiono proponowane programy wsparcia i dofinansowania inwestycji.
Słowa kluczowe: rynek PV, ustawa OZE, trójpak energetyczny, mikroinstalacja, taryfa gwarantowane, zielony certyfikat, dofinansowanie

PHOTOVOLTAIC MARKET IN POLAND – OPPORTUNITIES AND THREATS
Abstract. This paper presents the photovoltaic market in Poland against the background of Europe. Number of the installed capacity and the number of
companies in the field of PV at the end of 2012 is specified. The latest regulations regarding of photovoltaics introduced in the so called little energetic
three-pack and the proposed changes to the new law on renewable energy was quoted. Plans and contracts arising there from opportunities and risks for
investors were presented and commented. The paper presents the proposed program of supporting and financing the investment.
Keywords: PV market, renewable energy law, energetic three-pack, micro-installations, guaranteed tariff, green certificate, financing

Wstęp
W Polsce istnieje niewykorzystany potencjał energetyki
słonecznej. Mogłaby ona być doskonałym uzupełnieniem
energetyki konwencjonalnej, gdyż w skali dobowej,
najwydajniejszy okres pracy instalacji fotowoltaicznych pokrywa
się z okresem zwiększonego zużycia energii (z punktu widzenia
całego systemu elektroenergetycznego).
Ceny modułów PV powoli zaczynają się stabilizować,
po dużym spadku, szczególnie na przestrzeni ostatnich dwóch lat
(o ok. 50%), co stwarza dogodną sytuację do inwestycji
w zakresie fotowoltaiki. Jednakże polityka Państwa nie sprzyja
rozwijaniu się rynku OZE, zwłaszcza PV, ze względu na brak
uregulowań prawnych oraz korzystnego systemu dopłat. Przy
relatywnie wysokich kosztach instalacji, konieczności założenia
działalności gospodarczej, uzyskania pozwoleń na budowę
instalacji oraz licencji na sprzedaż wyprodukowanej energii,
konieczności sprzedaży świadectw pochodzenia na rynku
towarowym, braku świadomości społeczeństwa i woli politycznej
Państwa oraz wielu innych obostrzeniach inwestorzy niechętnie
podejmowali działania w zakresie inwestycji w sektorze instalacji
fotowoltaicznych.
Planowana i długo wyczekiwana ustawa OZE, która jednak
budzi wiele kontrowersji, mogłaby przyspieszyć rozwój rynku
odnawialnych źródeł energii w oparciu o mikro i małe instalacje,
zwłaszcza fotowoltaiczne.

(ponad 70), niepodłączonych do sieci instalacji (off-grid) o łącznej
mocy przekraczającej ponad 1 MWp. W sumie moc zainstalowana
w Polsce do końca października 2012 roku wynosiła ok.
2,5 MWp. Stan na koniec roku 2012 to 3,6 MWp łącznej mocy
zainstalowanej w instalacjach fotowoltaicznych, z czego 9
instalacji typu on-grid o łącznej mocy ok. 1,4 MWp.
W porównaniu z 2011 rokiem to przyrost mocy o 38 kW
w systemach on-grid oraz ok. 200 kW w systemach off-grid. Tym
samym zostało już spełnione założenie z Polityki Energetycznej
Polski (scenariusz A), mówiące o 2 MW instalacji PV w 2012
roku i zakładające 32 MW w 2030 roku. Scenariusz B zakładający
wprowadzenie systemu taryf gwarantowanych (FiT) mówi o mocy
instalacji fotowoltaicznych na poziomie 2,3 MW w 2012 oraz
450,9 w 2020 roku. Kolejny scenariusz C bazujący na planach
Unii Europejskiej – SET Plan (Strategic Energy Technologies),
którego częścią jest plan wspierający rozwój fotowoltaiki – SEII
(Solar Europe Industry Initiative) zakłada przyłączenie mocy
w PV na poziomie 1800 MW w 2012 oraz 10000 MW w 2030
[1, 3, 9].

1. Rynek PV w Polsce
1.1. Polska na tle Europy
Polska jest jednym z największych rynków energii
elektrycznej w Europie, na którym nie ma jeszcze praktycznie
instalacji fotowoltaicznych, nie licząc pojedynczych przypadków.
Ilość skumulowanej mocy PV zainstalowanej w Polsce jest
znikoma w porównaniu z innymi krajami o podobnym potencjale,
co przedstawiono na rysunku 1. Na jednego mieszkańca kraju
przypada tylko 0,1 W mocy zainstalowanej w PV, natomiast
najwyższy wskaźnik występuje w Niemczech i wynosi nieco
ponad 300 W/mieszkańca. Podobny wskaźnik do Polski ma
Turcja, Litwa, Łotwa i Estonia, nieco wyższy Rumunia i Finlandia
(0,2), Węgry (0,4) oraz Irlandia (0,5) [2]. Zgodnie z danymi
Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) do listopada 2012 roku
w Polsce działało 8 instalacji fotowoltaicznych przyłączonych
do sieci (on-grid) o łącznej mocy niespełna 1,3 MWp, z czego
największa farma ma moc 1 MWp. Istniało także wiele małych
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Rys. 1. Moc zainstalowana w PV na mieszkańca w 2011 roku [2]
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1.2. Profil polskich firm
Na rynku fotowoltaicznym w Polsce działa obecnie ok. 200
firm zajmujących się produkcją, dystrybucją lub montażem
elektrowni fotowoltaicznych oraz ich podzespołów. Oferty firm
odznaczają się dużą różnorodnością modułów PV, inwerterów
i akcesoriów. Ponad 90% firm to głównie dystrybutorzy
zagranicznych marek, importujący urządzenia na rozwijający się
polski rynek. Firmy zajmujące się fotowoltaiką zlokalizowane są
głównie w województwach: mazowieckim, wielkopolskim,
śląskim, małopolskim i pomorskim. Z kolei najmniejsza
koncentracja firm znajduje się w województwach: opolskim,
lubelskim i warmińsko-mazurskim. Aż 90% polskich firm
fotowoltaicznych to małe przedsiębiorstwa zatrudniające nie
więcej niż 20 osób a ok. 60% działa na rynku nie dłużej niż 5 lat
[9].
W poprzednim roku polskie firmy sprzedały ponad 93 tysiące
sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 22,9 MWp,
z czego aż 96% (22 MWp mocy) pochodziła z importu. Pozostałą
część stanowią panele sprzedane w kraju przez polskich
producentów. Łączna moc paneli fotowoltaicznych wyprodukowanych na eksport wyniosła 3,5 MWp. Jednakże łączne
możliwe moce wytwórcze działających w Polsce 14 firm
produkujących panele słoneczne szacuje się na 580 MWp, czyli
2,15 miliona modułów fotowoltaicznych [9].
W fazie projektu lub realizacji na koniec 2012 roku było 12
elektrowni fotowoltaicznych, na łączną moc ok. 118 MWp,
głównie w województwie łódzkim i lubuskim. Praktycznie
wszystkie firmy czekają na wprowadzenie zapowiadanego
nowego systemu wsparcia ze strony Rządu – systemu taryf
gwarantowanych FiT (ang. Feed-in-Tariff). Pozwoliłby on na
szybszy zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz
zapewnił stabilne warunki zbytu energii elektrycznej przez
określony czas i po określonych cenach. Jednak prace nad ustawą
ciągle trwają i nie jest pewne, czy w 2013 roku uda się ją
wprowadzić w życie [1].

2. Uregulowania prawne
2.1. Mały trójpak energetyczny
Rada Ministrów 9 kwietnia 2013 roku zaakceptowała
propozycje zawarte w tzw. małym trójpaku, dotyczącym
zapewnienia pełnej implementacji przepisów dyrektywy Unii
Europejskiej w sprawie m.in. promowania i stosowania energii ze
źródeł odnawialnych. Najważniejsze kwestie dla fotowoltaiki
jakie wprowadzono to [4, 5]:
 wprowadzenie definicji mikroinstalacji OZE (odnawialne
źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
instalacji nie większej niż 40 kW lub łącznej mocy
zainstalowanej cieplnej do 70 kW) oraz małej instalacji OZE
(o mocach odpowiednio od 40 kW do 200 kW mocy
elektrycznej lub 70 kW – 300 kW mocy cieplnej),
 całkowite
zwolnienie
mikroinstalacji
z
opłat
przyłączeniowych do sieci energetycznej oraz obniżenie opłat
przyłączeniowych o połowę dla większych instalacji OZE
o mocy nie przekraczającej 5 MW a także jednostek
kogeneracyjnych o mocy do 1 MW,
 zwolnienie mikroinstalacji z konieczności uzyskania
pozwolenia na budowę,
 zwolnienie mikroinstalacji z konieczności uzyskania decyzji
WZ lub wyrysu z MPZG oraz obowiązku dołączenia
do wniosku o przyłączenie jej do sieci dokumentów
potwierdzających dopuszczalność lokalizacji danego źródła
na terenie objętym planowaną inwestycją, ze względu na brak
wpływu przyłączenia mikroinstalacji na gospodarkę
przestrzenną gminy.
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Pozostałe uregulowania dotyczą wspólnych zasad rynku
wewnętrznego energii elektrycznej (modyfikacja sposobu
obliczania realizacji krajowego udziału OZE w końcowym
zużyciu energii brutto, ochrona odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej, zasad powoływania prezesa URE) oraz dyrektyw
dotyczących wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu
ziemnego (wprowadzenie zasad hurtowego rynku gazu ziemnego
– tzw. obligo gazowe) [4, 5].
Po akceptacji Rządu poselski projekt ma powrócić do prac
sejmowych, jednak przyjęcie go w obecnej formie uchroni Polskę
przed karami finansowymi ze strony Komisji Europejskiej
za niewprowadzenie rozwiązań wymaganych w dyrektywach
unijnych. Jednak ten projekt nie rozstrzyga przyszłego wsparcia
dla poszczególnych rodzajów OZE, co powinno zostać zapisane
w nowej ustawie o OZE [4].
W znowelizowanym prawie energetycznym, czyli tzw. małym
trójpaku energetycznym, brakuje jednak wielu zapisów
wdrażających przepisy z unijnego pakietu klimatycznoenergetycznego. Brakuje w nim priorytetowego traktowania
odnawialnych źródeł energii w kwestii dostępu i przejrzystości
procedury udostępniania im sieci elektroenergetycznej. Zapisy
w małym trójpaku nie zawierają zasad wsparcia dla prosumentów
oraz korzyści wynikających z przyłączenia OZE [10].

2.2. Projekt nowej ustawy o OZE
Wprowadzenie budzącej jeszcze wiele kontrowersji nowej
ustawy o OZE ciągle przedłuża się w czasie. Rząd przygotowuje
kolejne poprawki do jej projektu a inwestorzy z niepokojem
i obawą patrzą na zachodzące zmiany. Ustawa, która w pierwszej
wersji obiecywała bardzo wysokie kwoty dopłat do zielonej
energii, ze szczególnym faworyzowaniem fotowoltaiki, przybiera
coraz to gorsze, choć bardziej realne stawki. Oprócz obniżek
dopłat w systemie taryf gwarantowanych ograniczenia dotykają
także lokalizacji i czasu wznoszonych instalacji, jak również
sposoby przyznawania wsparcia, wprowadzone zostają dwie
aktualizacje stawek rocznie oraz uległ wydłużeniu okres działania
systemu taryfy gwarantowanej [6].
Ostatnie proponowane zmiany w marcu br. przez Dyrektora
Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie
Gospodarki
dotyczą
sposobu
przyznawania
zielonych
certyfikatów, który ulegnie zmianie w porównaniu do obecnego
rozwiązania. W początkowym projekcie zielone certyfikaty
nie miały przysługiwać producentom za energię skonsumowaną
na własne potrzeby i wyprodukowaną w instalacji objętej
systemem taryf gwarantowanych, czyli w mikro i małych
instalacjach
fotowoltaicznych
(bez
systemu
zielonych
certyfikatów). Ograniczenie to rozszerzono także na duże
instalacje oparte na zielonych certyfikatach, które będzie można
uzyskać
tylko
za
energię
odsprzedaną
do
sieci
elektroenergetycznej [6].
Ograniczono również wielkość systemu PV do 2 MWp,
podlegającego preferencyjnym wartościom zielonych certyfikatów
(w stosunku do 10 MWp z pierwszego projektu ustawy).
Współczynniki korekcyjne mają teraz wynosić 75%
po przekroczeniu zainstalowanej mocy 500 MWp oraz 50%
powyżej 800 MWp. Jednak ograniczenia te nie dotyczą mikro
źródeł [7].
Jeśli pomiędzy instalacjami naziemnymi oddawanymi
do użytku nie upłynie okres czasu dłuższy niż 2 lata, to odległość
pomiędzy nimi musi wynosić co najmniej 2 kilometry aby
ta druga instalacja mogła zostać objęta systemem dopłat [7].
Dobrą dla inwestorów zmianą jest wydłużenie roku,
do którego będzie zagwarantowana stawka w systemie FiT.
Od pierwszego dnia sprzedaży energii instalacja działająca w
oparciu o system FiT otrzyma gwarantowana stawkę przez kolejne
15 lat, lecz nie dłużej niż do 2037 roku (w porównaniu do 2027
roku proponowanego wcześniej). Minister właściwy do spraw
gospodarki w drodze rozporządzenia dwa razy w roku określi
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aktualizacje stawek (taryf gwarantowanych oraz współczynników
korekcyjnych) [7].
Jednak wspomniane zmiany są tylko kolejnymi propozycjami
do projektu zaproponowanymi do kwietnia 2013 roku. Przez
obecne pół roku politycy radykalnie zmienili koncepcje dopłat
do instalacji opartych na OZE. Sam Premier w marcu powiedział,
że w sprawie OZE celem rządu jest jedynie osiągnięcie wskaźnika
15% zielonej energii w bilansie w 2020 roku, tak jak wymaga
Unia Europejska, i nic poza tym. Wsparcie dla producentów
energii z OZE ma być tak kierowane, aby zielona energia nie
przyczyniała się do wzrostu cen energii. Dodatkowo zaznaczył,
że Polska nie jest idealnym zagłębiem do rozwoju fotowoltaiki
i nie będzie szukał najdroższych sposobów na wytwarzanie energii
[12].
W lipcu br. Senat wniósł poprawki do ustawy o prawie
energetycznym, które sprowadzają się głównie do dwóch rzeczy:
 zlikwidowania ekonomicznych przesłanek do inwestowania
w mikroinstalacje OZE w Polsce,
 jeśli nawet powstaną jakieś instalacje, to i tak mają one dać
zarobić zakładom energetycznym.
Zapisany w prawie energetycznym wskaźnik opłaty zastępczej
w przypadku niewytworzenia odpowiedniej ilości energii z OZE
wynosi w 2013 roku 297 zł/MWh. Energia z OZE jest kupowana
za 195 zł/MWh, stąd górna granica przychodu dla wytwórcy
zielonej energii to 492 zł/MWh. Obecnie wartość tej energii
spadła, co przekłada się na niższe przychody wytwórców
na poziomie ok. 345 zł/MWh, to jest to i tak 2 razy więcej niż
senatorowie zaproponowali prosumentom w swych poprawkach
do ustawy. Zgodnie z ich propozycją, nadwyżki energii mają być
sprzedawane za 80% średniej ceny energii z poprzedniego roku,
co obecnie oznaczałoby odsprzedaż przez prosumentów nadwyżek
po stawce 156 zł/MWh. Obecna cena netto energii sprzedawana
przez zakład energetyczny wynosi 260 zł/MWh. W sytuacji gdy
nasza nadwyżka (kupiona przez ZE za 156 zł/MWh) zostanie
odsprzedana innemu użytkownikowi (za 260 zł/MWh) zakład
energetyczny zarobi 104 zł/MWh za samo przefakturowanie [13].
Widać wyraźnie, że celem nanoszonych poprawek nie są interesy
prosumentów a zakładów energetycznych, które boją się utraty
swoich dochodów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez
TNS OBOP na zlecenie IEO polskie społeczeństwo chce
korzystać z odnawialnych źródeł energii i jest gotowe
do inwestowania w przydomowe elektrownie. Jednakże
wprowadzenie prosumenckiego rynku energii mogłoby pozbawić
zakłady energetyczne 4 miliardy złotych rocznie przychodów
ze sprzedaży i dystrybucji energii [14].
Zarówno
informacja
o
odsprzedaży
nadwyżek
wyprodukowanej energii po kwocie 80% ceny energii, jak i cały
system aukcyjny sprzedaży energii zostały zapisane w „Schemacie
zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub biogazu
rolniczego” opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki dnia
17 września 2013 roku.
Proponowany system aukcyjny ma premiować tanią produkcję
energii odnawialnej. Potencjalni inwestorzy mają składać oferty
w jakiej kwocie są skłonni wyprodukować MWh energii z OZE
przez 15 lat i wygra ten, który zaproponuje najniższą cenę.
W takiej sytuacji wiele inwestycji nie dojdzie w ogóle do skutku
a te, które zostaną zrealizowane będą wykonane po kosztach,
z najtańszych komponentów o nienajlepszych parametrach.
zagrożeniem jest także licytacja kwoty sprzedaży zielonej energii
przez okres aż 15 lat, nawet w przypadku wzrostu jej ceny
rynkowej. Dodatkowo w przypadku niedostarczenia odpowiedniej
ilości energii w zadeklarowanym okresie grozi inwestorowi kara
pieniężna o wartości równej różnicy między ceną wylicytowanej
energii a ceną rynkową energii powiększoną o 30%. Inwestor nie
będzie mógł się wycofać z umowy i będzie zmuszony
do zapłacenia kary, nawet pomimo nierentowności swojej
inwestycji. Do udziału w licytacji będą dopuszczeni tylko
inwestorzy, którzy przeszli procedurę prekwalifikacji, czyli
posiadają warunki przyłączenia, decyzję środowiskową,
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udokumentowane możliwości finansowe na realizację inwestycji.
Zapewne niewielu inwestorów poświęci swój czas i pieniądze
na kompletowanie dokumentacji aby wziąć udział w aukcji,
w której nie będzie miał pewności na jej wygranie [15, 16].
Przewiduje się także powołanie nowej spółki skarbu państwa
– Sprzedawca Energii Odnawialnej S.A., odpowiedzialnej
za zakup i rozliczanie energii elektrycznej wytworzonej w nowych
i zmodernizowanych instalacjach OZE objętych mechanizmem
aukcji. SEO jest zobowiązana do zakupu zielonej energii
po ustalonej w aukcji cenie i jej odsprzedaży na Towarowej
Giełdzie Energii S.A. po cenie kontraktowej [15, 16].
Jednakże nikt obecnie nie wie jaka będzie ostateczna wersja
nowej ustawy OZE, która zostanie poddana głosowaniu ani kiedy
to nastąpi. Jak podaje Andrzej Czerwiński, poseł PO,
wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki i przewodniczący Zespołu ds. Energetyki, duży trójpak energetyczny
a w tym i Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, powinna
zacząć obowiązywać od połowy 2014 roku. Według niego
możliwe jest, że Ustawa znajdzie się w Parlamencie jeszcze pod
koniec tego roku a zostanie uchwalona na początku przyszłego.
Natomiast notyfikacja Komisji Europejskiej może potrwać nawet
sześć miesięcy [11].

3. Blokada rozwoju mikroinstalacji przez zakłady
energetyczne
Znowelizowane Prawo Energetyczne dawało podstawy sądzić,
że przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji
będzie niezwykle proste i przebiegnie bez większego problemu.
Jednakże przez bałagan legislacyjne zakłady energetyczne
znalazły możliwość skutecznego zablokowania przyłączania
nowych instalacji. na formularzach zgłoszenia mikroinstalacji
wymagane są podpisy certyfikowanego przez Urząd Dozoru
Technicznego instalatora mikro OZE. Problem polega na tym,
że nikt takich uprawnień nie posiada, gdyż nie ma przepisów
wykonawczych do ustawy, mówiących o zasadach akredytacji
przez UDT prowadzących szkolenia i sposób przeprowadzania
egzaminu [17].
W związku z zaistniałą sytuacją swoje stanowisko zajęło
Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne (PTPV) i wydało
oświadczenie o bezprawnym odmawianiu przyłączenia
mikroinstalacji OZE do sieci przez zakłady energetyczne z uwagi
na następujące zapisy prawa (jeśli nie zaznaczono inaczej
odwołania dotyczą Ustawy Prawo Energetyczne) [18]:
1) „Nie istnieje przepis nakazujący dokonywanie montażu
i przyłączania mikroinstalacji i małych instalacji przez
instalatorów certyfikowanych zgodnie z Rozdziałem 3b.
2) Z Art. 20h ust. 1 wynika, że osoba instalująca
mikroinstalację i małe instalacje OZE może wystąpić
do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie
certyfikatu. Jest to zatem uprawnienie takiej osoby, a nie jej
obowiązek.
3) Z Art. 20h ust. 1c) wynika, że jedną z przesłanek ubiegania
się o certyfikat jest trzyletnie doświadczenie zawodowe
w zakresie instalowania i modernizacji urządzeń i instalacji:
sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych
lub elektrycznych. Oznacza to, że ustawodawca wprost
dopuszcza
możliwość
instalowania
instalacji
energetycznych i elektrycznych przez osoby nie posiadające
certyfikatu. Z redakcji przepisu wynika, że doświadczenie
takie może być uzyskane także po wejściu w życie
nowelizacji Prawa Energetycznego w dniu 11.09.2013.
4) Posiadanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji jest
dodatkowym uprawnieniem i może podnieść wiarygodność
osoby dokonującej instalacji mikroinstalacji. Przepisy Prawa
Energetycznego realizują w tym zakresie postanowienia
Dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 kwietnia 2009r w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych (dalej ”Dyrektywa OZE”),
która w art. 14 przewiduje obowiązek państw
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członkowskich zapewnienia dostępu instalatorów małych
kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych
i systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów
geotermalnych oraz pomp ciepła do systemów certyfikacji.
5) Przedsiębiorstwa,
które
uzależniają
przyłączenie
mikroinstalacji od posiadania przez osobę dokonującą
instalacji certyfikatu instalatora mikroinstalacji działają
bez podstawy prawnej. Zgodnie z Art. 56 ust. 1 pkt 4 kto
z nieuzasadnionych powodów odmawia zawarcia umowy,
o której mowa w Art. 7 ust. 1 (umowa przyłączenia do sieci)
podlega każe pieniężnej. Kary pieniężne nakłada Prezes
URE w wysokości do 15% przychodu ukaranego
przedsiębiorcy. Prezes URE może nałożyć także karę
pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego
w wysokości nie większej niż 300% jego miesięcznego
wynagrodzenia.
6) Żaden z zapisów rozdziału 3b (Art. 20h do 20zd) nie
wskazuje momentu, w którym podczas swojej pracy
instalator miałby się legitymować certyfikatem i nie obliguje
żadnej ze stron procesu do egzekwowania takiego warunku.
7) Ze względu na brak w chwili obecnej przepisów
wykonawczych określających zasady akredytowanych
szkoleń oraz zakresu egzaminu niezbędnych do uzyskania
ww. certyfikatu, nikt takiego certyfikatu nie uzyska. Stan ten
potrwa jeszcze dość długo, bo po ogłoszeniu przepisów
wykonawczych kandydaci będą musieli przejść cały cykl
szkoleń teoretycznych i praktycznych, a następnie zdać
egzamin (organizowany co najmniej dwa razy w roku).
8) W przypadku podłączania mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej na zasadzie zgłoszenia lub umowy
o przyłączenie (Art. 7 ust. 8d4) koszty instalacji układu
zabezpieczającego i pomiarowo-rozliczeniowego ponosi
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Można więc
z tego wnioskować, że to właśnie OSD bierze na siebie
odpowiedzialność za ww. układy poprzez ich właściwy
wybór i montaż. Brak zatem uzasadnienia dla działań
certyfikowanego instalatora na etapie przyłączania instalacji
do sieci.
9) Wymogi techniczne i eksploatacyjne stawiane przyłączanym
mikroinstalacjom (Art. 7 ust. 8d5 pkt. 2 i ust. 8d9) określone
są w Art. 7a ust. 1 oraz w przepisach wydanych
na podstawie delegacji ustawowej zawartej w Art. 9 ust. 3.
Parametry urządzeń tam opisane mają zapewnić prawidłową
współpracę mikroinstalacji z siecią dystrybucyjną.
W przypadku fotowoltaiki urządzeniem bezpośrednio
współpracującym z siecią dystrybucyjną jest falownik
(inwerter). Jeśli posiada on właściwe dokumenty
(certyfikaty, homologację itp.) dopuszczające do pracy
w danym typie sieci, to z definicji spełnia wymogi stawiane
przez Ustawę.
10) Art. 9 ust. 3 powierza ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki określenie warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego. Do momentu wydania nowych
przepisów obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania
systemu
elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 i z 2008 r. Nr 30, poz. 178
i Nr 162, poz. 1005). W żadnym miejscu tego
rozporządzenia
nie
pojawia
się
wzmianka
o certyfikowanych instalatorach.”
Podsumowując powyższe cytowanie można stwierdzić,
że obecne praktyki zakładów energetycznych wymuszających
podpisanie potwierdzenia wykonania mikroinstalacji przez
certyfikowanego instalatora jest niezgodne z obowiązującym
prawem.
Należy jednak przypomnieć, że wykonanie projektu
mikroinstalacji OZE musi zostać zlecone osobom posiadającym
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uprawnienia budowlane wydane przez właściwą Izbę Inżynierów
Budownictwa a jej wykonanie i podłączenie do sieci osobom
posiadającym odpowiednią wiedzę i uprawnienia do eksploatacji
instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV. W przypadku
instalacji fotowoltaicznych jest to ważne ze względu
na
konieczność
wykonania
właściwych
zabezpieczeń
odgromowych i przeciwprzepięciowych po stronie AC i DC [18].

4. Możliwości dofinansowania inwestycji
W przytaczanym już schemacie [15] pojawił się zapis
o stworzeniu programów dedykowanych wsparciu inwestycyjnemu dla powstania nowych mocy w mikroenegetyce,
np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, programy operacyjne, GIS (Green
Investments Scheme – System Zielonych Inwestycji).
W program NFOŚiGW dotyczący dopłat do kredytów
hipotecznych na zakup domów i mieszkań energooszczędnych
zaangażowało się 7 banków: BPS, SGB-Bank, BOŚ, BZ WBK,
Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska, Deutsche Bank. Inwestor
może uzyskać dopłatę w wysokości 50 tys. zł jeśli dom będzie
spełniał standard budynku pasywnego lub 30 tys. zł do budynku
energooszczędnego.
Natomiast
kupujący
mieszkania
energooszczędne będą mogli liczyć na dopłaty w kwotach
odpowiednio 16 lub 11 tys. zł. Budżet całego programu to 300
mln a czas trwania projektu jest przewidziany do końca 2018
roku. Istnieją także programy lokalne (jak np. Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego) na dofinansowanie
do 75% kosztów inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej
[19].

5. Wnioski
Ministerstwo Gospodarki wyraźnie opiera się na
doświadczeniach Czech i Słowacji, gdzie wysokie systemy
wsparcia spowodowały masowe powstawanie naziemnych
elektrowni fotowoltaicznych i szybkie przekroczenie planowanych
przyłączanych mocy przez tamtejsze rządy. W efekcie kraje te
ograniczyły szybko system dopłat i możliwości przyłączania
nowych instalacji a inwestorzy wstrzymali budowę kolejnych
inwestycji. Proponowane ograniczenia ilościowe i odległościowe
miałyby służyć wolniejszemu, bardziej zrównoważonemu,
stabilniejszemu, długookresowemu i rozległemu na obszar całego
naszego kraju rozwojowi farm fotowoltaicznych. Resort chce
także uniknąć sytuacji dzielenia dużych farm PV na mniejsze, ze
względu na atrakcyjniejsze stawki wsparcia w przeliczeniu na
jednostkę produkowanej energii. Obawy o takie działania
inwestorów są jak najbardziej słuszne, jednak już same propozycje
zapobiegania im już nie do końca są prawidłowe i wprowadzają
pewne ryzyko dla inwestorów, gdyż sam okres uzyskania
pozwoleń i budowy jest długotrwały. Jeśli więc proponowane
ograniczenia zostaną wprowadzone bez dodatkowych uregulowań
precyzujących ich stosowanie może się okazać, że inny inwestor
ukończy w pobliżu budowę wcześniej od nas i tym samym
pozbawi nas dopłat [8]. Kolejne propozycje o systemie aukcyjnym
spowodują dużą niechęć inwestorów do inwestowania w OZE.
Dodatkowo
obecne
blokowanie
przyłączania
nowych
mikroinstalacji przez zakłady energetyczne (de facto niezgodne z
obowiązującym prawem) jednoznacznie wskazują na ochronę
własnych zysków a nie proekologiczne działania na rzecz kraju i
użytkowników końcowych.
Niekończąca się debata o kształt projektu ustawy o OZE nie
prowadzi do żadnych konkretnych rozwiązań. Co kilka miesięcy
można usłyszeć o nowych „rewelacyjnych” i „rewolucyjnych”
pomysłach, które zamiast prowadzić do jakiegoś konkretnego
rozwiązania, tak naprawdę stanowią zagrożenie dla całego sektora
OZE, bez szans na jego dalszy rozwój i odpowiednie
kształtowanie zielonej energetyki.
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Autonomiczny system sterowania
umożliwiający wykonywanie zadań bez
konieczności komunikacji z operatorem
Autonomiczny, inteligentny system mobilny
wykrywający i unikający przeszkody
Modułowa, skalowalna i adaptowalna budowa
układów elektronicznych
Zoptymalizowany system zasilania
Dedykowany, skalowalny system operacyjny
Modułowa konstrukcja mechaniczna
umożliwiająca szybką zmianę konfiguracji do
różnorakich zadań (np. możliwość montażu
chwytaka, możliwość transportu, itp.)
Inteligentny system rozpoznawania i
śledzenia określonych obiektów (w tym ludzi)
Zapisywanie i przekazywanie współrzędnych
GPS (wykrytych obiektów; przeszkód,
ładunków niebezpiecznych) oraz śladu toru
jazdy
Optymalizacja toru jazdy robota do zadanego
punktu
Nowatorski system wizyjny wielo-obrazowy
interfejs sterowania
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WPŁYW TYPU PRZEKŁADKI NA TRANSMISJĘ ZŁOŻENIA DWÓCH
STRUKTUR BINARNYCH
Michał Szota
Politechnika Częstochowska, Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład Biomateriałów i Inżynierii Powierzchni

Streszczenie. W pracy przedstawiono metody symulacji transmisji układów wielowarstwowych oraz zbadano wpływ zmiany typu oraz grubości warstwy
materiału rozdzielającego dwie struktury wielowarstwowe. Do analizy wykorzystano metodę macierzową. Wykazano znaczący wpływ niejednorodności
wykonania warstwy rozdzielającej (przekładki) na transmisję oraz znacznie mniejszy niedokładności wykonania grubości warstwy.
Słowa kluczowe: propagacja, supersieci, metamateriały, filtry optyczne

THE INFLUENCE OF THE TYPE OF SEPARATOR MATERIAL IN THE COMBINATION
OF TWO BINARY STRUCTURES
Abstract. The paper presents a simulation method of multilayers transmission and examines the impact of changes in the type and thickness of the material
separating the two multilayer structures. For the analysis, the matrix method were used. It has been shown significantly influence the implementation
of the separation layer inhomogeneities on the transmission and significantly smaller of thickness inaccuracies implementation.
Keywords: propagation, superlattice, metamaterials, optical filters

Wstęp
W optyce, optoelektronice, fotonice oraz fizyce ciała stałego
wykorzystywane są układy wielowarstwowe zbudowane
z materiałów dielektrycznych [5, 6, 32, 44, 45], do
najciekawszych badanych struktur należą fotoniczne kryształy
[17-19, 26, 33, 42, 43], światłowody [3], kwazikryształy
[9, 14, 15, 24, 25, 30, 34, 36] oraz wielowarstwy [1, 2, 10, 13,
40, 45, 46].
W 1968 roku Veselago przewidział, jako szczególny
przypadek wynikający z równań Maxwella, istnienie materiałów
o ujemnym współczynniku załamania światła [39], nazywanych
inaczej metamateriałami.
Pierwsze takie struktury dla mikrofal udało się uzyskać
dopiero w 2000 roku [35]. Fakt ten spowodował duże
zainteresowanie innych ośrodków naukowych wytwarzaniem i
badaniem właściwości tych materiałów [4, 7, 8, 11, 12, 21, 23, 27,
29, 31]. Pomimo nie otrzymania jeszcze metamateriałów
dla zakresu długości fal światła widzialnego, prowadzone
są już symulacje właściwości transmisyjnych układów
wielowarstwowych zbudowanych z metamateriałów.
Numeryczna analiza właściwości filtracyjnych układów
wielowarstwowych pozwala zaprojektować strukturę o zadanych
parametrach aplikacyjnych, a technologia produkcji supersieci
złożonych z materiałów dielektrycznych jest już w dobrym
stopniu opanowana [16, 20, 22, 28, 41]. Zasadnym jest zbadanie
złożeń dwóch układów wielowarstwowych rozdzielonych
pojedynczą warstwą oraz zbadanie wpływu typu materiału
warstwy i jej grubości na transmisję finalnej struktury.

1. Numeryczne metody analizy właściwości
transmisyjnych układów wielowarstwowych
Do analizy propagacji fali elektromagnetycznej najczęściej
wykorzystywane są dwie metody. W pierwszej badane jest
zachowanie się tej fali przy użyciu metody przyrostów
skończonych w domenie czasu (FDTD – Finie-Difference Time
Domain) wynikające bezpośrednio z analizy przybliżeń wartości
natężeń
pól
elektrycznego
i
magnetycznego
fali
elektromagnetycznej związanych ze sobą poprzez różniczkowe
równania Maxwella.
Druga natomiast, wykorzystana do przeprowadzenia symulacji
w tym artykule, wykorzystuje macierze charakterystyczne danego
układu wyznaczone poprzez parametry materiałowe oraz prawo
Snelliusa i współczynniki Fresnela.

artykuł recenzowany/revised paper

1.1. Metoda FDTD
Wychodząc z układu równań Maxwella w domenie czasu
[5, 45]:
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możemy wyznaczyć układ równań łączący te zależności w notacji
FDTD jako:
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gdzie: n jest krokiem w jednowymiarowej przestrzeni k; Δx, Δt
określają skok dyskretyzacji odpowiednio przestrzeni i czasu,
a Ix jest macierzą pomocniczą wyznaczającą numerycznie całkę
niezbędną do realizacji przejścia wartości indukcji elektrycznej
z domeny częstotliwości do domeny czasu.

IAPGOS, 2014, nr 3, 23-26

IAPGOŚ 3/2014

24

W
celu
zapewnienia
stabilności
symulacji
dla
kwazijednowymiarowej supersieci optycznej należy skorzystać
z następującego warunku stabilności Couranta [38]:

x

t 

raS,b 

(4)

2*c


1.2. Metoda macierzowa
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Macierz charakterystyczna  określona równaniem (6)
zależy od współczynników transmitancji t i reflektancji r Fresnela
zależne od typu polaryzacji (P lub S) określone w literaturze na
różne sposoby opisane wzorami (7-10) [21, 37, 45].
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Struktura binarna  L składa się z L powtórzeń klastera AB,
zwanych inaczej pokoleniami struktury, który to klaster
zbudowany jest z materiału A o współczynniku załamania n A
i grubości warstwy dA oraz napylonego na niego materiału B
o odpowiednio określonych nB i dB. W przeprowadzonej symulacji
materiałem A był metamateriałowy odpowiednik NaCl
o współczynniku załamania nA = -1,544, natomiast materiałem B
był GaAs o nB = 3.4 [45]. Grubości warstw wynosiły dA=dB=250
nm. Rozważane są materiały bezstratne i bezdyspersyjne.
Rysunki 1 i 2 przedstawiają mapy transmisji złożenia dwóch
struktur binarnych  3 bez przekładki co daje w wyniku strukturę
 6 dla polaryzacji odpowiednio P i S. Oś pionowa map
transmisji określa kąt padania fali elektromagnetycznej
w stosunku do normalnej do powierzchni kwazijednowymiarowej
struktury, natomiast w poziomie dana jest długość fali dla zakresu
światła widzialnego. Pełna transmisja fali zaznaczona jest na
wykresie kolorem białym. Na rysunku 3 przedstawiono mapę
transmisji fali elektromagnetycznej niespolaryzowanej dla

struktury  6 . Należy zauważyć, że transmisja ma strukturę
pasmową, zależy silnie od polaryzacji, można wyróżnić pasma
wspólne dla polaryzacji typu S i P. Występuje również obszar,
w pobliżu
długości
fali
500nm,
w
którym
fala
elektromagnetyczna, niemalże niezależnie od kąta padania na
strukturę nie propaguje się w niej. Zakres takich długości fali
nazywany jest fotoniczną przerwą wzbronioną (photonic band
gab) i jest charakterystyczny dla fotonicznych materiałów
wielowarstwowych.
Rysunek 4 przedstawia transmisję dla elektromagnetycznej
fali niespolaryzowanej przy różnych kątach padania  ,
w przypadku braku przekładki rozdzielającej struktury  3 .
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2. Wyniki badań symulacyjnych
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W celu wyznaczenia transmisji fali elektromagnetycznej
o polaryzacji P lub S padającej pod kątem  in do normalnej
powierzchni struktury kwazijednowymiarowej i wychodzącej
z niej pod kątem  out , gdzie współczynniki załamania światła
materiałów otoczenia określone są odpowiednio poprzez nin, nout ,
a 11 jest pierwszym elementem macierzy charakterystycznej,
należy skorzystać z zależności:
T
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Rys. 1. Mapa transmisji struktury X6 dla polaryzacji typu P
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Należy zauważyć zmniejszenie pasma wzbronionego dla
większych kątów oraz wyraźną zmianę charakteru pasm transmisji
wraz ze zwiększeniem kąta padania fali elektromagnetycznej.
Na rysunku 5 przedstawiono transmisję dla kąta padania Θ=0,
przy stałej wartości grubości warstwy przekładki równej
d=100nm, dla zmieniającego się typu materiału przekładki.
Można zauważyć pasmową strukturę transmisji, występowanie
fotonicznej przerwy wzbronionej oraz widoczny wpływ
niewielkiej zmiany typu materiału na strukturę pasm. Występują
również przesunięcia zakresu długości fal przerwy wzbronionej.

Rys. 2. Mapa transmisji struktury X6 dla polaryzacji typu S

Rys. 3. Mapa transmisji struktury X3 dla fali elektromagnetycznej niespolaryzowanej

Rys. 5. Wykresy transmisji dla kąta padania fali Θ=0, stałej grubości przekładki
d=100nm i różnych typów współczynnika załamania n

Rys. 4. Wykresy transmisji dla różnych kątów padania fali Θ, brak przekładki

Rys. 6. Wykresy transmisji dla kąta padania fali Θ=0, stałej wartości współczynnika
załamania n=1 i zmiennej grubości przekładki d [nm]

IAPGOŚ 3/2014

26

ISSN 2083-0157

Rysunek 6 przedstawia wpływ zmiany grubości warstwy
materiału przekładki, dla której n=1, widoczne są przesunięcia
pasma wzbronionego oraz mniejszy wpływ zmian grubości
warstwy na transmisję niż w przypadku zmiany materiału.
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ABLACJA POLIKRYSZTAŁÓW CR2TE3
Z WYKORZYSTANIEM LASERA ND3+:YAG
Grzegorz Wisz, Michał Barwiński, Piotr Sagan, Marian Kuźma
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Fizyki Doświadczalnej

Streszczenie. W pracy badano proces laserowej ablacji Cr2Te3: dla potrzeb nanoszenia cienkich warstw tego materiału metodą impulsowego osadzania
laserowego (PLD). Target przygotowano w formie sprasowanej pastylki z proszkowego Cr2Te3 domieszkowanego proszkowym Zn. Do odparowania tarczy
zastosowano promieniowanie lasera Nd3+:YAG o długości impulsu 20 ns i gęstości energii 16 J/cm2 oraz 34 J/cm2. Metodą EDX zbadano skład
powierzchni targetu po ablacji. Stwierdzono nadmiar chromu co wskazuje na jego słabą desorpcję przy zastosowanych parametrach ablacji.
Słowa kluczowe: ablacja laserowa, cienkie warstwy, mikroskopia elektronowa

ABLATION OF CR2TE3 CRYSTAL BY ND3+:YAG LASER
Abstract. In the paper, the process of laser ablation of Cr2Te3 has been studied in the respect of its application to thin solid films deposition of this material
in the pulsed laser deposition (PLD) technology. Target has been prepared in the shape of pressed tablet from powder Cr2Te3 .The energy density of the
Nd3+:YAG laser beam were 16 J/cm2 and 34 J/cm2 and the time of laser pulse was 20 ns. The composition of the surface layer of the target after ablation
has been measured using EDX method. The excess of chromium in respect to it amount in initial composition has been measured. This result points on the
weak desorption of this component at the ablation parameters applied.
Keywords: laser ablation, thin films, electron microscopy

Wstęp
Niestechiometryczne związki Cr2Te3 mają ciekawe
właściwości magnetyczne (np. wysoka temperatura Curie) [1]
i dlatego są perspektywicznym materiałem dla konstrukcji
przyszłościowych przyrządów w obszarze spintroniki. Jednakże
cienkowarstwowa technika otrzymywania tych materiałów nie jest
jeszcze realizowana.
W naszych badaniach proponujemy zastosowanie metody
laserowej ablacji do otrzymywania warstw tego materiału.
Osadzanie
cienkich
warstw
półprzewodnikowych
z wykorzystaniem metody impulsowego osadzania laserowego
(Pulsed Laser Deposition PLD) wymaga generacji jednorodnego
strumienia par emitowanego z targetu wykonanego z materiału
dla warstw. Rozwiązanie tego problemu polega na dobraniu takich
parametrów wiązki laserowej, dla których najbardziej
prawdopodobnym mechanizmem oddziaływania wiązka-target jest
absorbcja pojedynczych fotonów w obszarze związanym
z wiązaniami międzyatomowymi [5]. Mamy wtedy do czynienia
z fotochemicznym mechanizmem odziaływania promieniowania
z tarczą dającym w wyniku jednorodnej ablacji wzrost materiału
warstwa po warstwie (w skali atomowej). Dlatego najbardziej
pożądane są wzbudzenia jednofotonowe zewnętrznych stanów
elektronowych pojedynczych układów Cr-Te, Cr-Cr, Te-Te.
Ablacja tarczy Cr2Te3 wykorzystując wzbudzenie elektronowe
wymaga dla absorbcji jednofotonowej zastosowania fali o
długości miedzy 340nm a 280 nm [6]. Taka długość fali zapewnia
odpowiednią energię fotonom wiązki lasera do wzbudzania par
elektronowych z pierwiastkami chromu.
W niniejszej pracy badamy ablacje Cr2Te3 polikrystalicznych
tabletek otrzymywanych przez wysokociśnieniowe prasowanie. W
Pracy stosujemy laser Nd3+:YAG z I harmoniczną (1064 nm).
Wyniki wskazują na mieszany (cieplny i fotochemiczny)
mechanizm desorpcji cząstek.

1. Eksperyment
Badania przeprowadzono na standardowej aparaturze PLD w
Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Próżnię
3×10-5
Pa
uzyskano
stosując
pompę
turbomolekularną. Wykorzystano laser Nd3+:YAG o parametrach:
I harmoniczna λ=1064nm, czas trwania impulsu 20 ns, czas
repetycji 1 s, gęstość energii w impulsie 16 J/cm2 i 34 J/cm2.
Tabletki Cr2Te3 z domieszką Zn przygotowano metodą prasowania
artykuł recenzowany/revised paper

(26300 kg/cm2). Jako materiał wyjściowy wykorzystano proszek
Cr2Te3 (Aesar, mesh 60+100) oraz Zn (Aesar, mesh 140+325).
Wiązkę koncentrowano na tarczy za pomocą soczewki
do wielkości plamki o średnicy 2 mm. Morfologie powierzchni
targetu przed i po ablacji badano za pomocą mikroskopu
elektronowego (Vega3 TESCAN). Skład chemiczny pierwiastków
badano metoda EDX na ww. mikroskopie.

2. Wyniki i ich analiza
Analizę otrzymanych wyników przeprowadzamy w oparciu
o dwa modele ablacji: model termiczny i model fotochemiczny.

2.1. Podstawy modelu cieplnego
W metalach i półprzewodnikach energia wiązki laserowej jest
pochłaniana głownie poprzez elektrony przewodnictwa, które
rozpraszają te energie na drgania sieci krystalicznej. Proces
przekazania energii promieniowania przez elektrony jonowi trwa
τ=10-11 – 10-10 s. W czasie o dwa rzędy dłuższym tzn. t= 10-9-10-8 s
temperatura w objętości metalu określonej średnią wiązki
padającej oraz głębokością naskórkową (δ = 10-6-10-5 s) osiąga
maksymalną możliwą wartość. Proces nagrzewania wierzchniej
warstwy jest więc niezwykle szybki rzędu 106 K/s i można
przyjąć, że jest on natychmiastowy dla dłuższych impulsów.
Dla dłuższych impulsów można przyjąć głębokość
naskórkowa δ nieskończenie małą, co czyni obszar śladu wiązki
powierzchniowym źródłem ciepła w kształcie koła o promieniu ro.
Rozchodzenie się ciepła w metalu opisane jest równaniem
przewodnictwa cieplnego:
(1)
gdzie c – ciepło właściwe metalu, ρ – gęstość metalu,
χ – współczynnik przewodnictwa cieplnego, τ – czas trwania
impulsu.
Przyjmując warunki brzegowe

( ) (

)

(2)

gdzie T(z=∞)=T0 – temperatura próbki, q – gęstość mocy
promieniowania, α – współczynnik pochłaniania. Zakładając
niezależność stałych c, x, α od temperatury oraz przyjmując
gaussowski rozkład promieniowania w wiązce

(

)

(3)
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Otrzymujemy:

(
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2.2. Model fotochemiczny

)
[

∫

√

√

(
(

]

)

(4)

gdzie χ jest współczynnikiem przewodnictwa cieplnego.
Zależność (3) stanowi podstawową charakterystykę termiczną
materiału naświetlanego promieniowaniem laserowym, zwaną
polem termicznym obszaru termicznego oddziaływania.
Znajomość tej charakterystyki pozwala obliczyć temperaturę w
dowolnym punkcie materiału obrabianego w dowolnym czasie,
gradienty temperatury jak i szybkość grzania i chłodzenia, w
zależności od parametrów obróbki [4].
Model cieplny pozawala określić szereg ważnych wielkość,
których znajomość jest konieczna w projektowaniu i interpretacji
laserowej obróbki. Najważniejsze z tych wielkości w przypadku
r>> 2(xτ)-2 to:
1. Temperatura w punkcie z= 0 (na powierzchni)

(

)

√

(5)

2. Prędkość nagrzewania powierzchni w czasie trwania
impulsu

√
√ √

( )

(6)

W tym modelu zakładamy, że proces ablacji zachodzi jeśli są
spełnione dwa warunki[8]:
1. Ilość zaabsorbowanych fotonów nphot jest większa od gęstości
atomów w materiale targetu nat,
2. energia fotonów hν jest większa od energii wiązania atomów
w materiale targetu Eb.
Te dwa warunki możemy zapisać:
(7)
gdzie h to stała Plancka a υ to częstotliwość fotonów. Z równania
(7) otrzymujemy:
(8)
gdzie E to całość zaabsorbowanej energii przez materiał tarczy na
impuls lasera a V to objętość jaka absorbowała fotony. Ponieważ
V=S/α gdzie α to współczynnik absorbcji materiału, nierówność
(8) określa wartość minimalnej fluencji niezbędnej do
przekroczenia progu ablacji fotochemicznej:

()

(9)

gdzie E może być uważany za energię impulsu laserowego,
zakładając
niewielką
wartość
współczynnika
odbicia
powierzchniowego R.
Zwiększenie współczynnika absorbcji promieniowania
laserowego powoduje przekazywanie energii lasera do mniejszej
objętości, obniżając wymaganą energię progową. Zależność
między współczynnikiem absorbcji a długością fali została
przedstawiana w pracy Torrisi [8].

Rys. 1. Powierzchnia tarczy Cr2Te3:Zn przed laserowa ablacją

Rys. 3. Powierzchnia targetu Cr2Te3:Zn (40% Cr) po naświetleniu wiązka lasera o
gęstości ε1=16 J/cm2

Rys. 2. Mapa składu masowego pierwiastków wykanana w lini poziomej o szerokosci
14µm

Rys. 4. Skład masowy pierwiastków w punktach ułozonych na lini poziomej w zdłuz
całej długosci zdjęcia
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tej zamieszczono też temperaturę topnienia Tmelt [K] oraz długość
fali λ [nm] promieniowania elektromagnetycznego przy której
może zajść zjawisko ablacji fotochemicznej. Energie kohezji
obliczono z temperatury topnienia wykorzystując zależność [3]
(9)

Rys.5. powierzchnia tarczy Cr2Te3:Zn oraz powstały karter po naświetleniu wiązka
lasera o gęstości ε2=34 J/cm2

W oparciu o dane z tabeli 1 możemy wnioskować, że energia
fotonu (1,16 eV) pozwoli co najwyżej na zerwanie wiązań
metalicznego Zn w ziarnach cynku. W tym wypadku procesy
ablacji zachodzące na powierzchni materiału zostały ograniczone
jedynie do procesów termicznych gdyż nie został spełniony
warunek (6) z założeń teoretycznych procesu ablacji
fotochemicznej.
Rysunek 5 przedstawia zupełnie inna morfologię targetu
naświetlonego wiązką lasera Nd3+:YAG o gęstości energii światła
lasera (ε2 = 34 J/cm2). Doszło w tym przypadku do gwałtownych
procesów termicznych (powstał krater o średnicy 400 µm). Dzięki
uzyskaniu odpowiedniej gęstości fotonów (spełnieniu warunku (6)
z procesu ablacji fotochemicznej) możemy przypuszczać iż doszło
tutaj również do ablacji fotochemicznej atomów Zn. Jednak dalej
procesem głównie kształtującym powierzchnie tarczy oraz
głównym procesem ablacji jest proces termiczny.
Tabela 1. Siły kohezji –Ukoh wybranych pierwiastków w raz z temperatura topnienia
Tmelt i długością fali λ potrzebnej do uzyskania ablacji fotochemicznej
Pierwiastek
Cd
Te
Cr
S
Zn
Au
Ga
Cr2Te3
ZnTe

–Ukoh[eV]
1.16
2.19
4,10
2,85
1,35
3,81
2,81
4,03
3,87

Tmelt
594
722
2130
388
693
1337
303
1573
1511

Λ[nm]
1064
566
302
435
918
325
441
308
320

Rys. 6. Skład masowy pierwiastków w punktach ułozonych na lini od lewgo dolnego
rogu do centrum krateru

Na rysunku 1 przedstawiono mikrofotografie powierzchni
prasowanego targetu. Widać wyraźnie duże ziarna Zn i małe
ziarna Cr2Te3. Na rysunkach 3 i 5 przedstawiono morfologie
powierzchni targetu po oddziaływaniu promieniowania
laserowego o gęstości energii ε1= 16 J/cm2 oraz ε2= 34 J/cm2
odpowiednio. Na rysunku 5 widać głęboki krater i oznaki
przetopienia obrzeży krateru o czym świadczą wyraźne pęknięcia
wywołane stresem termicznym.
Dwukrotne zmniejszenie gęstości energii ε zmienia charakter
przetopienia powierzchni tarczy co widać na rysunku 3. W tym
przypadku obserwowany krater ma znacznie mniejszą głębokość
oraz wyraźne ślady przetopionego materiału – w większości
chromu, którego koncentracja na powierzchni tarczy wyraźnie
wzrasta rysunek 4.
W obu przypadkach dominującym procesem jest proces
termiczny, przy czym po przekroczeniu progu gęstości energii [8]
obserwujemy
pojawienie
się
obrazu
świadczącego
o równoczesnym występowaniu modelu fotochemicznego
i termicznego.
W przypadku zastosowania wiązki laserowej o długości fali
1064 nm dominującym mechanizmem ablacji jest proces
termiczny. Fotony pierwszej harmonicznej lasera YAG o długości
1064 nm (bliska podczerwień) mają energię 1,16 eV i prowadzą
głownie do niskich wzbudzeń elektronów, które nabytą energię
zwracają do sieci wracając do stanu podstawowego co przekłada
się na wzrost temperatury fragmentu tarczy poddanego
oddziaływaniu wiązki [2]. W tabeli 1 podano siły kohezji
pierwiastków składowych targetu (Cr, Te, Zn) oraz związków
Cr2Te3 i ZnTe. Dla porównania zamieszczono również inne
pierwiastki ważne dla związków półprzewodnikowych. W tabeli
artykuł recenzowany/revised paper

Rys.7. Zbliżenie powierzchni tarczy Cr2Te3:Zn po ablacji laserowej. Gęstość energii
ε1=16 J/cm2

Rys. 8. Porównianie skałdu masowego pierwiastków w warstwie targetu przed
ablacją (rys. 1) i po ablacji (rys. 7)
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3. Wnioski

Ablacja laserowa charakteryzuje się skomplikowanym
niestechiometrycznym mechanizmem odrywania atomów lub
cząstek z powierzchni tarczy [7]. W analizowanych przypadkach
ablacji targetu proszkowego Cr2Te3:Zn zaobserwowano
niejednorodne odparowanie atomów Cr, Te, Zn z powierzchni
(rys. 4, 6, 8), spowodowaną zbyt niską energią fotonów
(I harmoniczna lasera Nd3+:YAG). Pomiary składu powierzchni
ujawniły większą dynamikę odparowania atomów Te i Zn.
Natomiast obserwuję się znikomą szybkość parowania chromu
(rys. 8). Jest to zgodne z wyliczonymi energiami kohezji tych
pierwiastków.
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WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA REAKTORÓW PLAZMOWYCH
TYPU DYSZA PLAZMOWA
Michał Kwiatkowski, Piotr Terebun, Piotr Krupski, Radosław Samoń,
Jarosław Diatczyk, Joanna Pawłat, Henryka Stryczewska
Politechnika Lubelska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Streszczenie: Reaktory plazmowe typu dysza plazmowa, służące do wytwarzania plazmy niskotemperaturowej, mają wiele możliwości zastosowań,
m.in. w inżynierii biomedycznej, gdzie wykorzystywane są do sterylizacji ran powierzchniowych i narzędzi nieodpornych na działanie wysokich temperatur
oraz w technice materiałowej, gdzie służą do zmiany właściwości fizyko-chemicznych powierzchni materiałów. Ich wielką zaletą jest możliwość precyzyjnej
aplikacji zjonizowanego gazu w niewielkich przestrzeniach.
Niniejsza praca obejmuje przegląd stosowanych w nauce i technice konstrukcji dysz plazmowych oraz możliwości ich zastosowań, a także przedstawia
budowę reaktora plazmowego z wyładowaniem barierowym wraz z wynikami wykonanych pomiarów.
Słowa kluczowe: reaktory plazmowe typu dysza plazmowa, wyładowanie barierowe

PROPERTIES AND APPLICATIONS OF PLASMA NOZZLE REACTORS
Abstract. Plasma nozzle for producing low-temperature plasma, has many possible applications, in biomedical engineering, which are used to sterilize
wounds and surface of medical tools easily at low temperatures and in the technology of materials, to change the physico-chemical properties of surface.
Their great advantage is the possibility of precise application of ionized gas.
This paper gives an overview of background science and technology of plasma jets, their possible application, and the first experimental results of mini
plasma jets with dielectric barrier discharge.
Keywords: plasma reactors plasma jet type, barrier discharge

Wstęp
W ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania
wytwarzaniem
i
zastosowaniem
plazmy
nietermicznej
generowanej przy ciśnieniu atmosferycznym. Prosty układ
zasilania oraz duża tolerancja na zmiany parametrów zasilania,
zmiany ciśnienia oraz skład gazu roboczego, a także szerokie
możliwości zastosowania w wielu dziedzinach gospodarki i nauki,
powodują duże zainteresowanie badaczy i firm na całym świecie.
Plazmę do celów technologicznych wytwarza się przy użyciu
różnych typów wyładowań elektrycznych, w zależności od układu
zasilania, geometrii elektrod czy składu gazu roboczego
W technologiach plazmowych wykorzystuje się zarówno
wyładowania niezupełne, niezwierające elektrod reaktora
plazmowego, np. wyładowania barierowe, czy wyładowania
zupełne, do których zaliczamy wyładowanie łukowe [12].
W tabeli 1 przedstawiono krótkie zestawienie typów
reaktorów plazmowych oraz ich zastosowania [12].

Do dzisiaj niemal wszystkie typy wyładowań elektrycznych
zostały przebadane pod względem możliwości zastosowania
w generowaniu plazmy. Jednym z najczęściej wykorzystywanych
jest wyładowanie z barierą dielektryczną, nazywane również
wyładowaniem cichym.

1. Reaktory plazmowe z wyładowaniem
barierowym
1.1. Schematy
Przy wyładowaniu barierowym najczęściej wykorzystuje się
elektrody płaskie bądź cylindryczne. Trzy podstawowe
konfiguracje elektrod, stosowane przy wyładowaniu barierowym
przedstawiono na rysunku 1 [12]. Warstwa dielektryka
umiejscowiona jest na elektrodzie wysokiego napięcia, na obydwu
elektrodach bądź też w szczelinie pomiędzy nimi.

Tabela 1. Reaktory plazmowe i ich zastosowania [12]
Rodzaj reaktora
plazmowego

Zastosowania

Sposób zasilania

Reaktory z
wyładowaniami
barierowymi

Synteza ozonu, konwersja
metanu, oczyszczanie
gazów wylotowych,
sterylizacja powierzchni,

Napięcie przemienne
częstotliwości sieciowej,
podwyższonej i wysokiej
częstotliwości
Napięcie stałe,
impulsowe bądź
przemienne

Reaktory z
upakowaniem
dielektrycznym
Reaktory z
wyładowaniem
koronowym
Reaktory z mikro
wyładowaniami
Reaktory z
wyładowaniami
powierzchniowymi
Reaktory łukowe
(plazmotrony)
Reaktory ze
ślizgającym się
łukiem elektrycznym
Reaktory
mikrofalowe

Rozkład SOx i NOx,
konwersja węglowodorów
Unieszkodliwianie lotnych
substancji organicznych
VOC
Sterylizacja, obróbka
materiałów organicznych
Unieszkodliwianie tlenków
azot, lotnych substancji
organicznych
Syntezy chemiczne,
topienie, spawanie,
obróbka powierzchniowa,
utylizacja odpadów
Neutralizacja toksycznych
gazów, unieszkodliwianie
SOx i NOx
Usuwanie lotnych
substancji organicznych
VOC

artykuł recenzowany/revised paper

Napięcie impulsowe,
stałe
Napięcie impulsowe,
wysoka częstotliwość
Napięcie sinusoidalne
podwyższonej i wysokiej
częstotliwości
Napięcie stałe,
jednokierunkowe,
napięcie sinusoidalne
częstotliwości sieciowej
Napięcie stałe,
impulsowe oraz
przemienne
Napięcie o częstotliwości
rzędu mega i giga
herców

Rys. 1. Typowe konfiguracje elektrod reaktorów z wyładowaniem barierowym [1]

Zastosowanie materiałów dielektrycznych wymusza potrzebę
stosowania wysokiego napięcia, aby zaistniały warunki
umożliwiające zapoczątkowanie wyładowania elektrycznego.
Właśnie dlatego dysze plazmowe z wyładowaniem barierowym,
działające przy ciśnieniu atmosferycznym, najczęściej mają
średnicę od nawet poniżej jednego mm do kilku cm [16] – przy
czym im większa średnica, tym wyższe napięcie konieczne
do zaistnienia wyładowania.
W układach reaktora z wyładowaniem barierowym z dyszą
plazmową używa się kilku zmodyfikowanych wariantów z wyżej
przedstawionych podstawowych konfiguracji elektrod (rys. 2),
wykonanych w układzie cylindrycznym z materiałów
dielektrycznych (ceramika, szkło, polimer, materiały porowate
nieprzewodzące).
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Rys. 2. Schematy dysz plazmowych z wyładowaniem barierowym stosowanych w konstrukcjach reaktorów plazmowych [4]

Pierwszym z przedstawionych rozwiązań (rys. 2a) jest reaktor
wykonany z dielektrycznej rury. Na zewnętrzną powierzchnię
zostały nawinięte dwie elektrody pierścieniowe, umieszczone
od siebie w odległości uniemożliwiającej zaistnienie łuku
elektrycznego w powietrzu między elektrodami.
Na kolejnym schemacie (rys. 2b) usunięto jedną z elektrod,
na reaktorze umieszczono elektrodę wysokiego napięcia,
natomiast funkcję drugiej elektrody uziemionej pełni materiał
poddawany obróbce. Taka konfiguracja powoduje zmniejszenie
mocy wyładowania wewnątrz rury dielektryka.
Na rys. 2c przedstawiony został reaktor z elektrodą wysokiego
napięcia w postaci wewnętrznie umiejscowionego centralnego
pręta w dielektrycznej osłonie oraz pierścieniowej elektrody
uziemionej nawiniętej na zewnątrz. Takie rozwiązanie powoduje
wzmocnienie pola elektromagnetycznego wokół wiązki plazmy.

Według literatury przedmiotu konfiguracja ta sprzyja tworzeniu
długiego strumienia plazmy o większej aktywności chemicznej
na wyjściu z generatora [4].
Reaktor z rys. 2d posiada jedynie elektrodę wewnętrzną
izolowaną dielektrykiem, a jako elektroda uziemiona służy obiekt
poddany działaniu plazmy. Taka konfiguracja zapewnia niższą
aktywność chemiczną plazmy, niż w przypadku schematu rys. 2c
lecz wyższą niż w schemacie rys. 2b.
Konfiguracja z rys. 2e, opracowana przez M. Laroussi oraz
X. Lu [3], różni się od pozostałych reaktorów z wyładowaniem
barierowym – elektrody pierścieniowe zostały przymocowane
do dwóch centralnie perforowanych tarczy dielektryka. Otwory
w tarczach mają około 3mm średnicy, a same tarcze są oddalone
o około 5mm. Taka konfiguracja pozwala na uzyskanie strumienia
plazmy o długości kilku cm.
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Reaktor z kolejnego rysunku (2f) ma podobną konstrukcję
do reaktora z rys. 2c, z tą jednak różnicą, że elektroda wysokiego
napięcia wewnątrz tuby nie jest dodatkowo izolowana. Nieco inny
wariant został przedstawiony na rys 2g – elektroda wewnętrzna
jest wydrążona, więc reaktor posiada dwa oddzielne kanały,
które umożliwiają mieszanie się gazów roboczych bezpośrednio
przed jonizacją, a nie w przewodzie gazowym przed reaktorem.
Schematy z rysunków 2h oraz 2i są analogiczne do rysunków
2f i 2g, z tą jednak różnicą, że nie posiadają nawiniętych
uziemionych elektrod pierścieniowych – rolę elektrody pełni
tu obiekt poddany działaniu plazmy [10]. Elektrody wysokiego
napięcia nie są izolowane a rura dielektryczna bierze udział
jedynie w ukierunkowaniu strumienia plazmy. Jednak w tym
przypadku istnieje ryzyko zaistnienia łuku elektrycznego, przez
co reaktory te nie są zalecane do zastosowań biomedycznych.
Ostatnim przedstawionym reaktorem (rys. 2j) jest
przykładowy układ bez dielektryka, w którym rolę rurki pełni
elektroda wydrążona bez dodatkowego izolatora, np. igła [15].
Zastosowanie połączonego szeregowo rezystora i kondensatora
pozwoliło na zmniejszenie maksymalnego prądu do wartości
bezpiecznej dla człowieka, co pozwala na bezpośrednie
oddziaływanie plazmy bez ryzyka porażenia elektrycznego.
Reaktory są zasilane wysokim napięciem o częstotliwości
rzędu od kilku do kilkudziesięciu kiloherców, bądź napięciem
impulsowym [10]. W momencie, gdy przez rurkę dielektryczną
przepływa gaz roboczy, a napięcie jest włączone, następuje silna
jonizacja gazu, zjawisko to powoduje powstawanie gazu
złożonego z mieszaniny gazów roboczych, wolnych rodników,
jonów oraz wolnych elektronów nazywanym plazmą.
Rysunek 3. przedstawia przemiany energii zachodzące
w reaktorach plazmowych podczas generowania plazmy
nietermicznej. W trakcie wyładowań elektrycznych większość
energii zostaje zużyta do wytworzenia wysokoenergetycznych
elektronów, a nie na podgrzanie gazu [13]. Energia wyładowania
jest więc wykorzystywana na jonizację gazu i dysocjację jonową
mającą na celu wytworzenie reaktywnych rodników, które są
aktywnym składnikiem plazmy.

Rys. 3. Przemiany energii i zjawiska zachodzące w plazmie [13]

Prędkość przepływu gazu w reaktorze jest istotnym
czynnikiem, ponieważ przy zbyt niskim przepływie wyładowanie
może nie nastąpić, jednak zbyt wysoka prędkość gazu roboczego
powoduje przechodzenie przepływu strumienia plazmy
z laminarnego w turbulentny (rys. 4).
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Rys. 4. długość strumienia plazmy w zależności od szybkości przepływu gazu
roboczego [10]

Przedstawiony powyżej przegląd reaktorów plazmowych
z dyszą dotyczy jedynie najczęściej stosowanych konstrukcji.
W użyciu znajdują się również reaktory dostosowane do
konkretnych potrzeb produkcyjnych, specjalnych układów
zasilania bądź też gazów roboczych.

1.2. Zastosowania dysz plazmowych
Plazma jest zjonizowanym gazem w którym atomy różnych
pierwiastków łatwo wchodzą w reakcje z innymi substancjami
chemicznymi. Dzięki tym właściwościom znalazła zastosowanie
w wielu dziedzinach nauki i techniki.
Zastosowanie reaktorów z wyładowaniem barierowym typu
dysza plazmowa jest obecnie najbardziej rozpowszechnione
w technologicznym uzdatnianiu wody pitnej, gdzie generowany
w wyładowaniach ozon w znacznych stopniu zastąpił toksyczny
chlor.
Główne zastosowania plazmy wyładowań barierowych
obejmują [2, 5, 7, 8, 9, 11, 14]:
1) W technice i przemyśle:
 sterylizację wody, powietrza, gleby, powierzchni
i opakowań;
 selektywne
usuwanie
zanieczyszczeń
z
gazów
wylotowych;
 modyfikowanie właściwości powierzchni materiałów,
poprzez zmianę ich właściwości fizykochemicznych.
 możliwość przedłużenia przydatności do spożycia
artykułów spożywczych, dzięki zastosowaniu plazmy
w procesie pakowania.
2) W medycynie i bioinżynierii:
 sterylizację tkanek i wspomaganie leczenia (zwłaszcza
w
dermatologii)
–
oddziaływanie
plazmy
na mikroorganizmy zmniejsza ryzyko zakażenia,
przyśpiesza gojenie ran i wspomaga leczenie nowotworów
skóry;
 sterylizację narzędzi medycznych – plazma o niskiej
temperaturze pozwala na odkażanie narzędzi medycznych
wykonanych z tworzyw sztucznych, nieodpornych
na działanie wysokiej temperatury, zastępuje stosowanie
chemicznych środków, które jest znacznie trudniej usunąć;
 pokrywanie implantów soczewek, biosensorów warstwami
biokompatybilnymi. Pokrywając elementy z tworzyw
sztucznych amorficznymi warstwami, pomoże zwiększyć
tolerancję organizmu na kontakt z implantami protezami
czy soczewkami;
 zastosowanie przy produkcji i pakowaniu leków;
 kurację przy użyciu plazmy bądź ozonoterapię, które
skutecznie niszczą większość bakterii, wirusów, pleśni
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i grzybów, pozwalając uniknąć kuracji przy użyciu
środków farmakologicznych.
Wiele z wymienionych zastosowań jest z powodzeniem
używanych zwłaszcza w przemyśle. Zastosowanie reaktorów
plazmowych w medycynie jest obecnie przedmiotem
intensywnych badań i tylko niektóre rozwiązania są już stosowane
w praktyce, nad resztą nadal trwają prace badawcze.

2. Pomiary parametrów reaktora plazmowego
znajdującego się w laboratorium IPEiE PL

ISSN 2083-0157

Jak widać na oscylogramie dla tego typu reaktora moc
dostarczana do szczeliny wyładowczej jest niewielka i wynosi
około 17,42 VA. Przy częstotliwości zasilania 19,7 kHz.
Na rysunku 7 zamieszczono pomiar widma optycznego,
wykonany przy wykorzystaniu spektrometru optycznego, przy
przepływie 0,03 l/min He. Dla porównania zostało zamieszczone
zdjęcie przedstawiające charakterystykę widma emisyjnego,
zaczerpnięte z literatury (rys. 8) [6].

Pomiary elektryczne zostały przeprowadzone dla reaktora
z wyładowaniem barierowym przedstawionym na schemacie
z rysunku 2a. Zaletami takiego układu są: prosta budowa,
niewielkie wymiary reaktora i układu zasilającego.
Sprawdzenie parametrów elektrycznych reaktora typu dysza
plazmowa z wyładowaniem barierowym przy ciśnieniu
atmosferycznym, wraz z pomiarem widma optycznego zostały
wykonane w układzie przedstawionym na rysunku 5.

Rys. 7 Widmo optyczne strumienia plazmy przy wyładowaniu barierowym w zakresie
od 200 do 600 nm

Rys. 5. Schemat układu pomiarowego reaktora plazmowego

Pomiary przebiegu prądu i napięcia zasilania reaktora typu
dysza plazmowa z dwiema elektrodami pierścieniowymi,
wykonanymi z blachy miedzianej, nawiniętej na ceramiczną rurę o
średnicy wewnętrznej ok. 1,5 mm przedstawiono na rys. 6.
Pomiary wykonane zostały przy użyciu oscyloskopu cyfrowego
z dołączoną sondą wysokiego napięcia i sondą prądową.

Rys. 8. Charakterystyka widma emisyjnego [6]

3. Podsumowanie

Rys. 6. Przebieg prądu i napięcia reaktora plazmowego typu dysza plazmowa

Ponieważ plazma i większość jej składników bardzo szybko
ulega rozpadowi, nie można jej przechowywać i musi byś
wykorzystywana natychmiast po wytworzeniu, urządzenia służące
do jej generowania są ciągle rozwijane i dostosowywane do
nowych zastosowań.
Reaktory plazmowe typu dysza dzięki niewielkim wymiarom
dają bardzo duże możliwości dla medycyny i inżynierii
biomedycznej. Duża precyzja aplikacji plazmy w połączeniu z
niewielkimi wymiarami zarówno urządzenia, jak i układu
zasilającego pozwalają temu typowi reaktorów na osiągnięcie
przewagi w wielu zakresach porównując go z innymi typami
reaktorów.
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UKŁADY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI PRĄDU TERMOEMISJI
ELEKTRONOWEJ W PRÓŻNIOWYCH PRZYRZĄDACH POMIAROWYCH
Bartosz Kania, Jarosław Sikora
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Automatyki i Metrologii

Streszczenie. Niniejsza praca zawiera przegląd dotychczas opracowanych układów regulacji prądu termoemisji elektronowej dla niskich energii
elektronów wykorzystywanych w próżniowych przyrządach pomiarowych, między innymi, spektrometrach mas, próżniomierzach jonizacyjnych. W efekcie
przeprowadzonej analizy zaproponowany został układ automatycznej regulacji prądu termoemisji elektronowej z cyfrowym, nieliniowym regulatorem PID.
Słowa kluczowe: układ automatycznej regulacji, prąd termoemisji elektronowej, jonizacja, próżniowe przyrządy pomiarowe

CIRCUITS OF THERMIONIC EMISSION CURRENT AUTOMATIC CONTROL
IN VACUUM MEASUREMENT INSTRUMENTS
Abstract. This paper contains a review of thermionic emission current regulation circuits for low electron's energy widely used in vacuum measurement
instruments for example mass spectrometers, ionization gauges. Based on the analysis results a new thermionic emission current controller using
non-linear, digital PID configuration has been proposed.
Keywords: automatic control system, thermionic emission current, ionization, vacuum measurement instruments

Wstęp
Jonizacja strumieniem elektronów jest dobrze znaną metodą,
w której rozpędzone elektrony oddziałują na cząsteczki gazu
przekształcając je w jony. Technika ta jest szeroko stosowana
w próżniowych przyrządach pomiarowych np. spektrometrach
mas, próżniomierzach jonizacyjnych. W tego typu źródłach
jonów, elektrony wytwarzane są w wyniku podgrzewania włókna
prądem elektrycznym w warunkach wysokiej próżni. W takich
systemach bardzo ważną wielkością jest prąd termoemisji
elektronowej, ponieważ od niego zależy jakość jonizacji gazu,
która ma decydujący wpływ na dokładność wykonywanych
pomiarów. W tym celu niezbędna jest regulacja prądu żarzenia
katody dla zapewnienia stabilizacji prądu termoemisji
elektronowej. Rozwój metod automatycznej regulacji i jej
zastosowań w coraz liczniejszych dziedzinach umożliwia również
uzyskanie poprawy parametrów gazowych źródeł jonów
z gorącym włóknem oraz uzyskanie nowych opcji np. kontroli
pracy źródła z poziomu komputera klasy PC.
Istnieje wiele opracowanych układów automatycznej regulacji
prądu termoemisji elektronowej [1-8], wśród nich rozwiązania
zawierające regulatory analogowe [1, 2, 4, 5, 6, 8] oraz cyfrowe
[3, 7], jednak nie zapewniają one doboru nastaw regulatorów
w funkcji współrzędnych punktu pracy źródła elektronów.

Rys. 1. Uproszczony schemat źródła jonów

1. Obiekt sterowania
Obiekt poddawany regulacji to gorące włókno tj. katoda, która
jest częścią złożonego systemu – aparatury pomiarowej, w której
gaz poddawany jest jonizacji. Uproszczony schemat źródła jonów
wraz z układem zasilania i detekcji przedstawiony jest na rys. 1.
artykuł recenzowany/revised paper

Katoda (K) stanowi źródło elektronów tj. prądu jonizującego.
W wyniku przepływu prądu ze źródła UK katoda rozgrzewa się do
wysokiej temperatury i dzięki temu emituje elektrony. Pomiędzy
katodą (K) i anodą (A) istnieje napięcie przyspieszające Ue, dzięki
któremu elektrony uzyskują zadaną energię kinetyczną.
Ukształtowana wiązka elektronów (prąd jonizujący) o natężeniu Ie
kierowana jest do komory o długości l, wypełnionej gazem
o koncentracji n i całkowitym przekroju czynnym na jonizację QT,
wywołując jonizację cząsteczek gazu. W efekcie powstaje prąd
jonowy o natężeniu określonym wzorem (1):
(1)
Wartość natężenia prądu jonowego jest źródłem informacji
o parametrach mierzonej próżni w próżniomierzu jonizacyjnym
lub o wartości ciśnień parcjalnych w spektrometrze mas. Zgodnie
ze wzorem (1) natężenia prądu jonowego jest zależne, między
innymi, od natężenia wiązki jonizującej. O dokładności,
powtarzalności i czasie realizacji pomiarów z wykorzystaniem
próżniomierzy i spektrometrów mas decyduje stabilność prądu
jonowego, który jak wynika z zależności (1) zależy od jakości
stabilizacji prądu jonizującego. Z tego powodu wykonany został
przegląd dotychczasowych rozwiązań układów automatycznej
regulacji prądu jonizującego.
Istnieją różne rodzaje katod, z których relatywnie często
wykorzystywane są katody wolframowe, wolframowe torowane
czy irydowe pokryte tlenkiem itru.
Katoda wolframowa jest historycznie pierwszą konstrukcją
katody ze względu na wysoką temperaturę topnienia wolframu.
Posiada ona jednak wadę – emituje niewiele elektronów
w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, a co za tym idzie
wymaga dostarczenia dużych mocy. Należy podgrzać ją
do wysokiej temperatury, wyższej niż w przypadku innych
rodzajów katod.
Problem ten został rozwiązany poprzez zastosowanie
kompozytów np. wolframu torowanego czy wolframu lub irydu
pokrytych tlenkami metali alkalicznych. Materiały te, w tej samej
temperaturze wykazują nawet kilkunastokrotnie większą emisję
elektronów z jednostki powierzchni w porównaniu do czystego
wolframu. W związku z tym, aby uzyskać porównywalne
natężenie prądu termoemisji jak dla katody wolframowej, katody
te mogą być mniejsze oraz mogą pracować w niższej
temperaturze. Do najistotniejszych wad należy ograniczona
żywotność tych katod oraz wrażliwość na pracę w niewłaściwej
temperaturze [3].
Dotychczasowe badania wykazały, że katoda, niezależnie
od rodzaju wykonania, wykazuje nieliniową zależność prądu
od napięcia zasilania oraz również nieliniową zależność prądu
emisji elektronowej od napięcia zasilania [6]. Przykładową
charakterystykę źródła ilustruje rys. 2.
IAPGOS, 2014, nr 3, 36-38
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i tranzystorze T1. Przy założeniu, że wzmacniacz OA1 jest idealny,
wartość jego wzmocnienia dąży do nieskończoności, co wywołuje
wirtualne
zwarcie
pomiędzy
wejściami
odwracającym
i nieodwracającym. W efekcie można zapisać, że spadek napięcia
na rezystorze R1 równy jest spadkowi napięcia na rezystorze R2:
IT1ER2 = Ie R1,
(2)
natomiast dla tranzystora bipolarnego T1:

Rys. 2. Charakterystyki natężeń prądu grzejnego i prądu termoemisji elektronowej
w funkcji napięcia zasilania katody

Wyniki badań przedstawione w pracy [1] wskazują,
że odpowiedź prądu emisji elektronowej na skok jednostkowy
napięcia zasilającego katodę ma charakter inercyjny, przy czym
jest to inercja wyższego rzędu zależna od punktu pracy
i parametrów wymuszenia. Przy pracach z tego typu obiektami
sterowania często aproksymuje się inercję wyższego rzędu
połączeniem opóźnienia i inercji pierwszego rzędu.
Z nieliniowości tego obiektu wynika fakt, że regulator PID
o stałych nastawach nie jest w stanie zapewnić właściwej
stabilizacji dla różnych punktów pracy systemu. Stąd bierze się
koncepcja regulatora PID o nastawach zależnych od punktu pracy
systemu.

2. Układ regulacji prądu termoemisji
elektronowej oraz napięcia przyspieszającego
elektrony
Dotychczas opracowany został, między innymi, układ
regulacji prądu termoemisji elektronowej oraz napięcia
przyspieszającego elektrony [6]. Jego schemat ideowy jest
przedstawiony na rys. 3.

IT1C = IT1E/(1+1/)
(3)
gdzie: IT1C – natężenie prądu kolektora, IT1E – natężenie prądu
emitera, β - współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora T1.
Przy założeniu, że β>>1, na podstawie zależności (3), można
przyjąć, że natężenie prądu kolektora równe jest natężeniu prądu
emitera:
IT1C = IT1E
(4)
Podstawiając równanie (4) do (2) oraz zakładając,
że rezystancje R1 i R2 są równe otrzymuje się:
IT1C = Ie
(5)
W ten sposób zrealizowane jest lustro prądowe zapewniające
sprzężenie zwrotne dla układu regulacji. Wzmacniacz A1
odejmuje spadek napięcia na rezystancji R3 od napięcia
referencyjnego Uref1, wyznaczając w ten sposób sygnał błędu,
który odpowiednio wzmocniony, steruje grzaniem katody.
Układ regulacji w takiej konfiguracji jest bardzo prosty,
ponieważ wzmacniacz A1 pełniący rolę regulatora zapewnia
jedynie wzmocnienie sygnału błędu, ponadto wzmocnienie to jest
stałe, niezależne od punktu pracy systemu. Posiada on jednak
pewną zaletę – jest to pierwszy układ, który pozwala niezależnie
sterować natężeniem wiązki jonizującej i energią elektronów
w źródłach jonów z gorąca katodą. Właściwość ta umożliwia
poprawę parametrów źródła elektronów dzięki relatywnie
nieskomplikowanym regulatorom.
Jakość regulacji stałowartościowej, w tym układzie,
przedstawiona została w postaci średniego odchylenia
standardowego natężenia prądu emisji elektronowej i wynosi
0.025%, oraz 0.01% odpowiednio dla katody irydowanej pokrytej
tlenkiem itru i katody z wolframu torowanego. Wyniki zostały
uzyskane na podstawie pomiarów o czasie trwania 600 s [6].

3. Układ regulacji prądu termoemisji
elektronowej z programowanym wzmocnieniem
Na rys. 4 jest przedstawiony schemat mikroprocesorowego
układu
regulacji
prądu
termoemisji
elektronowej
ze wzmocnieniem regulatora zależnym od natężenia prądu
termoemisji elektronowej [7].

Rys. 3. Schemat układu regulacji prądu termoemisji elektronowej i napięcia
przyśpieszającego elektrony [6]

W szczególności opisany zostanie układ regulacji prądu
termoemisji, z pominięciem regulacji napięcia przyspieszającego.
Prąd termoemisji elektronowej zadawany jest przez napięcie
referencyjne Uref1. Napięcie to podawane jest na dodatnie wejście
wzmacniacza A1, będącego jednocześnie sumatorem sygnału
zadanego oraz zmierzonego prądu elektronowego. Do ujemnego
wejścia wzmacniacza dołączony jest sygnał napięciowy z obwodu
ujemnego sprzężenia zwrotnego. Wyjście wzmacniacza zasila
katodę. Obwód ujemnego sprzężenia zwrotnego składa się
z rezystora R1 i lustra prądowego opartego na wzmacniaczu OA1

Rys. 4. Schemat mikroprocesorowego układu regulacji prądu termoemisji
elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony z programowanym
wzmocnieniem [7]

Układ ten jest rozbudowany w stosunku do układu opisanego
w pracy [6]. Zmiana polega na zastosowaniu układu cyfrowego,
dopasowującego wzmocnienie regulatora proporcjonalnego
w zależności od aktualnego punktu pracy systemu. Takie
rozwiązanie wskazane jest ze względu na fakt, iż katoda jest
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obiektem nieliniowym. W układzie tym wartości wzmocnienia
dla poszczególnych punktów pracy (obszarów charakterystyk)
wyznaczone zostały doświadczalnie przy użyciu metody ZiegleraNicholsa doboru nastaw regulatorów.
Na wspomniany układ cyfrowy składa się kontroler MM535
oparty na mikrokontrolerze Siemens PB 80C535 i potencjometr
cyfrowy DS 1267. Do wejścia przetwornika A/D w kontrolerze
doprowadzone jest napięcie referencyjne Vref1, natomiast poprzez
interfejs szeregowy, sterowany jest potencjometr cyfrowy
posiadający 512 sekcji i całkowitą wartość rezystancji wynoszącą
20 kΩ. Liczbę rezystywnych sekcji potencjometru, włączonych
między wejście i wyjście wzmacniacza A1 wyraża poniższy
wzór [7]:
(

)

(6)

Funkcja ta została zaimplementowana do pamięci programu
kontrolera. Wartość Vref1 zadawana z przetwornika A/D, wyznacza
punkt pracy układu, a tym samym optymalne ustawienie
potencjometru, które jest odczytywane z tablicy zapisanej
w pamięci kontrolera, w celu wysterowania potencjometru
dla pożądanego wzmocnienia.
Weryfikacja eksperymentalna jakości sterowania została
wykonana dla elektrody wolframowej o średnicy ᴓ = 0,1 mm
i długości l = 40 mm przy ciśnieniu p = 0,1 Pa. Opisany układ
pozwolił uzyskać średnie odchylenie standardowe prądu emisji
elektronowej na poziomie 36 ppm tj. 0.0036% przy pomiarach
trwających 300 s [7].

4. Układ regulacji prądu termoemisji
elektronowej z cyfrowym, nieliniowym
regulatorem typu PID
W przedstawionych układach regulacja stałowartościowa
prądu termoemisji elektronowej realizowana jest przy użyciu
regulatorów proporcjonalnych. W konsekwencji układy te
obarczone są niedoskonałościami takimi jak np. niezerowy uchyb
ustalony czy relatywnie niska odporność na zakłócenia. W celu
zwiększenia jakości stabilizacji możliwe jest wykorzystanie
bardziej zaawansowanego regulatora proporcjonalno-całkującoróżniczkującego (PID) z nieliniową mapą nastaw [7]. Praca źródła
elektronów w nowoczesnych systemach pomiarowych wymaga
także możliwości programowania i monitorowania pracy systemu,
dlatego lepszym rozwiązaniem wydaje się być użycie cyfrowego
regulatora zamiast analogowego, który to zdecydowanie łatwiej
jest sprząc z komputerem nadzorującym. Wprawdzie były
już podejmowane działania w celu implementacji regulatora typu
PID dla sterowania gazowych źródeł elektronów [3],
ale nie umożliwiają one wprowadzenia nieliniowej mapy nastaw
regulatora, nie badano również jakości tego typu regulatorów.
Na rys. 5 przedstawiony został schemat układu regulacji
z wykorzystaniem proponowanego nieliniowego, programowanego regulatora typu PID.
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przyspieszającego. W świetle przeglądu literatury światowej
sugerowana koncepcja regulatora prądu emisji elektronowej jest
zagadnieniem nowym. Z tego powodu wykonane zostaną
autorskie badania na obiektach fizycznych w celu wyznaczenia
wskaźników jakości regulacji prądu termoelektronowego, między
innymi, wartości odchylenia standardowego. Badania takie
pozwolą ocenić jakość regulacji w porównaniu z dotychczas
opracowanymi rozwiązaniami. Planowane jest wykorzystanie
różnych metod doboru nastaw regulatora w celu wyznaczenia
najlepszych,
pod
kątem
jakości
regulacji
prądu
termoelektronowego.

5. Wnioski
Dotychczas opracowane układy regulacji prądu termoemisji
elektronowej, w większości, opierały się rozwiązaniach
analogowych, trudnych do kompleksowego monitorowania
i zmiany nastaw. Zaproponowany układ automatycznej regulacji
oprócz poprawy parametrów strumienia elektronów ma także
za zadanie ułatwić monitorowanie procesu regulacji czy też
ingerencji w układ celem badania różnych konfiguracji pracy.
W rezultacie możliwe będzie zarządzanie procesem regulacji
„online” z poziomu komputera PC. Ponadto wyniki badań
zaproponowanego układu we współpracy ze spektrometrem mas
i próżniomierzem jonizacyjnym pozwolą ocenić jakość procesu
jonizacji gazu i korzyści wynikające z zastosowania nieliniowego,
cyfrowego regulatora typu PID.
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Zdecydowano się na konfigurację będącą rozwinięciem
układów z [6,7] ze względu na cenną cechę tych układów –
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KONTROLA JAKOŚCI PRODUKCJI ZA POMOCĄ SYSTEMÓW
WIZYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZBIORÓW POZIOMICOWYCH
Łukasz Gołąbek
Net-Art, Lublin

Streszczenie. Niniejsza publikacja jest krótkim opisem założeń technologicznych oraz funkcjonalnych systemu umożliwiającego kontrolę jakości produkcji
za pomocą systemów wizyjnych. W proponowanym systemie do segmentacji obrazów została użyta metoda zbiorów poziomicowych (ang. Level Set Metod).
Słowa kluczowe: kontrola jakości, produkcja, systemy wizyjne, metoda zbiorów poziomicowych

IMPLEMENTATION OF THE LEVEL SET METHOD IN VIDEO QUALITY CONTROL
OF PRODUCTION
Abstract. This publication is a brief description of technical and functional requirements for a video quality testing system used in a production.
The system uses implementation of the Level Set Method (LSM) to image segmentation.
Keywords: quality control, production, video systems, Level Set Method

Wstęp
Problem kontroli jakości produkcji jest obiektem badań wielu
podmiotów na świecie. Autor, podczas swoich licznych spotkań z
producentami, zauważył, iż na rynku nie istnieje system umożliwiający kontrolę jakości za pomocą kamer wideo w cenie poniżej
kilku milionów złotych. Autor uważa, iż – z uwagi na ciągły
spadek cen sprzętu komputerowego oraz wizyjnego, jak również
wykorzystanie zaawansowanych algorytmów do segmentacji
obrazów – możliwe jest zaproponowanie producentom rozwiązania systemowego o zadowalających parametrach w znacznie
niższej cenie.
Po przeprowadzeniu analizy potrzeb powyższej grupy
docelowej zidentyfikowane zostało zapotrzebowanie na system,
który umożliwiłby kontrolę jakości produkcji podczas pracy linii
produkcyjnej. Proponowany system ma zapewnić kontrolę jakości
produkowanych elementów poprzez porównanie obrazów (klatek)
z idealnym wzorcem. Do segmentacji obrazu zostanie wykorzystana metoda zbiorów poziomicowych z uwagi na jej właściwości
umożliwiające wykonywanie obliczeń numerycznych związanych
z krzywymi lub płaszczyznami w układzie kartezjańskim bez
konieczności parametryzowania tych obiektów. [1-3].

oraz warunków zewnętrznych. Idea zbiorów poziomicowych
polega na zdefiniowaniu funkcji ϕ(x,t), która reprezentuje
poruszający się brzeg.

1. Proponowana architektura prototypu
W ramach prowadzonych badań został opracowany schemat
prototypu, który umożliwi testowanie systemu w warunkach
zbliżonych do warunków produkcyjnych.
Proponowany system składa się z takich elementów jak
(rys. 1): podajnik rolkowy; podajnik taśmowy podwieszany;
kamery ze stabilizacją obrazu o minimalnych parametrach
nagrywania 50 klatek na sekundę, możliwością filmowania w
trybie nocnym i doświetlania obrazu; rejestrator wideo
umożliwiający nagrywanie w trybie 50 fps w rozdzielczości Full
HD z czterech kamer wideo z wykorzystaniem bezstratnej
kompresji obrazu; serwer obliczeniowy; magazyn danych.
Do segmentacji obrazów z kamer video została użyta metoda
zbiorów poziomicowych. Dzieli ona badany obszar na siatkę
punktów, w których przechowywana jest wartość funkcji
poziomic w danym węźle. Wartości węzłów siatki zwracają
wysokość powierzchni nad danym obszarem. Każda warstwa
przypisana jest jednemu węzłowi siatki i uaktualnia jego wartość,
tak by odpowiadała położeniu badanej powierzchni. Dla wielu
węzłów siatki powstaje, więc cała rodzina warstw, z których tylko
jedna jest poziomem zerowym. Aby wydobyć poziom zerowy
rzutuje się na płaszczyznę przekrój powierzchni składającej się
z grupy poziomów. W rozważaniach metody zbiorów
poziomicowych uwzględniany jest pewien obszar posiadający
ruchomy brzeg Γ.
Brzeg ten porusza się z wyznaczoną w kolejnych krokach
prędkością, która może zależeć od pozycji, czasu, kształtu brzegu
artykuł recenzowany/revised paper

Rys. 1. Architektura prototypu

Metoda zbiorów poziomicowych ze względu na swoje
właściwości znajduje zastosowanie w segmentacji obrazów
poprzez umiejętność wydzielenia poszczególnych obiektów oraz
ich fragmentów [5, 6]. Ważne jest przy tym, aby segmentacja
reprezentowała zamierzony poziom szczegółowości. Oddzielenie
fragmentów obrazu o wspólnych cechach, pozwoliłoby określić
precyzyjniej granice pomiędzy poszczególnymi obiektami
i wykryć anomalie w obrębie samych tkanek. Proces
komputerowej analizy obrazów rozpoczyna się na poziomie
pikseli. Obraz reprezentowany jest w postaci dwuwymiarowej
tablicy kolorów. Pojedynczy element tablicy odpowiada
pojedynczemu pikselowi. Tablica dostarcza tylko informację
o położeniu i kolorze poszczególnych punktów obrazu, natomiast
nie zawiera informacji określającej, które piksele tworzą
poszczególne obiekty. W celu dokonania analizy obrazu, trzeba
przejść z poziomu pikseli na poziom obiektów.
IAPGOS, 2014, nr 3, 39-40
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uaktualnianie funkcji zbioru poziomicowego, reinicjalizacja,
sprawdzanie zbieżności. Proces powtarzany jest tak długo,
aż zostaną osiągnięte zadawalające warunki zbieżności.
Algorytm numeryczny do segmentacji obrazu: inicjacja zbioru
poziomicowego; obliczanie funkcji dla modelu Chan-Vese;
uaktualnianie funkcji zbioru poziomicowego; reinicjalizacja;
sprawdzanie zbieżności. Proces powtarzany jest tak długo,
aż zostaną osiągnięte zadawalające warunki zbieżności.

2. Segmentacja obrazu
Na rysunku 3 przedstawiono obraz zawierający defekt
badanego wyrobu – frontu meblowego lakierowanego oraz
inicjujący zbiór poziomicowy (zaznaczony żółtą linią) obejmujący
nieznany kształt. Na kolejnych rysunkach obrazy ukazują etapy
ewolucji zbioru poziomicowego uzyskane po 100, 400 i 850
iteracjach. Łatwo zauważyć, że w trakcie rozwiązania początkowy
brzeg obiektu przekształca się, następnie rozdziela się na kilka
obszarów, aby w ostatniej fazie uzyskać postać wykrywającą
uszkodzenie w produkcie. Algorytm numeryczny wyodrębnia
obiekt z dużą dokładnością.

STOP

3. Wnioski
Rys. 2. Schemat algorytmu segmentacji obrazu

Model Chan-Vese
„Forma aktywnego konturu w modelu Mumforda-Shaha
została oparta na dwu-fazowej segmentacji i funkcji zbiorów
poziomicowych. Fragmentami ciągła segmentacja pozwala w tym
przypadku na użycie wielofazowej odmiany metody zbiorów
poziomicowych (dla więcej niż dwóch segmentów)” [4].
Algorytm numeryczny do segmentacji obrazu (rys. 2):
inicjacja zbioru poziomicowego funkcji obejmującego nieznany
kształt,
obliczanie
prędkości,
rozszerzanie
prędkości,

W pracy został przedstawiony prototyp systemu
umożliwiającego kontrolę jakości produkcji za pomocą systemów
wizyjnych. W proponowanym systemie do segmentacji obrazów
została użyta metoda zbiorów poziomicowych, która wykrywa
defekt wyrobu z dużą dokładnością. Po przeprowadzeniu serii
wywiadów analitycznych z firmami produkcyjnymi, autor
zdiagnozował, iż proponowany system znajdzie zastosowanie
głównie w branżach takich jak: lakierowanie oraz malowanie
(np. frontów meblowych); produkcja włókien syntetycznych;
obróbka powierzchniowa materiału (np. piaskowanie, ścieranie).

Rys. 3. Proces segmentacji obrazu
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NIEINWAZYJNE METODY KONTROLNO-POMIAROWE
W ZASTOSOWANIACH PRZEMYSŁOWYCH
Grzegorz Rybak, Zbigniew Chaniecki, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Dominik Sankowski
Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki, Instytut Informatyki Stosowanej

Streszczenie. Systemy kontrolno-pomiarowe stanowią istotną grupę narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w przemyśle. Prawidłowo dobrane
do charakteru procesu pozwalają na wczesne wykrywanie niepożądanych stanów procesu, dzięki czemu możliwe jest np. zapobieganie katastrofom
przemysłowym. Nieustanny rozwój tych systemów powoduje, że są one coraz bardziej precyzyjne i efektywne, jednak od dokładności urządzeń często
ważniejsze jest zgłębianie stanu wiedzy na temat natury badanych procesów. Na podstawie procesu grawitacyjnego przepływu substancji sypkich opisany
został system pomiarowo-kontrolny, w skład którego wchodzą takie narzędzia jak: tensometry, akcelerometry oraz tomograficzne czujniki pojemnościowe.
Wstępne wyniki przeprowadzonych eksperymentów potwierdzają skuteczność proponowanego systemu w odniesieniu do monitorowania przemysłowej
instalacji przechowywania i rozładowywania materiałów sypkich, znajdującej się w Laboratorium Tomografii Procesowej im. T. Dyakowskiego Instytutu
Informatyki Stosowanej.
Słowa kluczowe: pomiary, akcelerometr, tensometr, tomograf pojemnościowy, przemysł, sterowanie, transport, substancje sypkie

NON–INVASIVE METHODS OF INDUSTRIAL PROCESSES CONTROL
Abstract. Monitoring and control systems constitute an important group of diagnostic tools used in the industry. When selected properly, they allow for the
early detection of adverse conditions of the process, making it possible to prevent catastrophes. While these systems are becoming more precise
and effective it is essential to exploring the state of knowledge about the nature of the processes that are the domains of their proper execution. Based on
a process of gravitational flow of solids proposed measuring and control system is described, which includes tools such as strain gauges, accelerometers
and capacitance tomography sensors. Preliminary results of conducted tests confirmed the efficiency of the proposed system for the monitoring of
an installation for storage and unloading of bulk solids. The flow rig is located in the Tom Dyakowski Process Tomography Lab at the Institute of Applied
Computer Science.
Keywords: measurements, accelerometer, strain gauge, capacitance tomography, industry, control, conveying, solid materials

Wstęp
System sterowania, którego działanie opiera się na danych
pomiarowych wielkości fizyko-chemicznych zjawisk towarzyszących kontrolowanemu procesowi, wymaga zastosowania
odpowiedniego zestawu różnego rodzaju czujników. Zaś złożone
algorytmy umożliwiają analizę stanu procesu. Czujnikami
mierzone są np. wartości drgań i naprężeń konstrukcji, rozkładu
materiału w zbiorniku czy rurociągu. Dzięki temu, możliwe jest
wyznaczenie między innymi trajektorii ruchów ramienia robota,
zmian ilości podawanego materiału w procesach przemysłowych
czy chociażby wykrywaniu nieprawidłowości podczas badania
diagnostycznego. Sensory pozwalają rejestrować niewyczuwalne
przez człowieka zjawiska. W trakcie trwania każdego procesu,
niezbędna jest kontrola wszystkich znaczących parametrów,
dlatego niezwykle ważnym jest dobór odpowiednich narzędzi
pomiarowych, zarówno inwazyjnych, jak i nieinwazyjnych.
Poniżej opisany został system pomiarowo-kontrolny, wspierający
proces transportu materiałów sypkich. To, co odróżnia go od
innych rozwiązań, to właśnie nieinwazyjność.

1. Transport substancji sypkich
Proces transportu substancji sypkich można dzielić według
różnych kryteriów. Zgodnie z podziałem na sposób, w jakim jest
transportowany materiał można wydzielić dwa zasadnicze typy.
Pierwszy to proces transportu pneumatycznego, który polega na
przemieszczaniu porcji materiału, granulatu, pod wpływem ruchu
czynnika transportowego, najczęściej powietrza sprężanego w
instalacji rurociągowej. Kolejnym jest przemieszczanie, substancji
pod wpływem siły grawitacji. Najczęściej jest to opróżnianie
zbiornika przechowującego materiał sypki. Często w
zastosowaniach przemysłowych oba wymienione procesy
występują w jednym systemie transportu materiałów sypkich, co
schematycznie zobrazowano na rys. 1.
W przypadku przepływu pneumatycznego, diagnostyka i
monitorowanie systemu ma za zadanie m.in. zapobieganie
blokowaniu rurociągu czy niszczeniu materiału, na skutek źle
dobranych parametrów procesu. Natomiast w procesie przepływu
grawitacyjnego, dotyczy analizy efektów dynamicznych,
powstających w silosach w wyniku rezonansu między
częstotliwościami samowzbudnych drgań przepływającego
artykuł recenzowany/revised paper

materiału sypkiego, a częstotliwościami drgań własnych
konstrukcji silosowej. Innymi niepożądanymi zjawiskami są np.:
tworzące się łuki materiału nad otworem wylotowym blokującym
wypływ materiału czy zjawisko powstawania dziury materiału
(ang. rathole) w obszarze przepływu.

Rys. 1. Schemat przykładowej instalacji systemu transportowego materiałów sypkich

Brak kontroli przepływu może powodować straty finansowe,
związane z koniecznością przerwania produkcji, a w sytuacjach
skrajnych nawet katastrofy przemysłowe, gdzie zniszczeniu
ulegają całe instalacje i infrastruktura konstrukcyjna, co może
mieć również wpływ również na naturalne środowisko. Wszelkie
wspomniane zjawiska, występujące w procesach transportu
materiałów sypkich, związane są ze zmianami koncentracji
materiałów sypkich. Analiza rozkładu materiału w badanym
obiekcie dostarcza wiedzy na temat stanu procesu, co pozwala na
poprawną diagnostykę procesu przepływu [2 - 6, 10, 11].

2. Nieinwazyjne metody pomiarowe
W przemyśle istnieje wiele implementacji systemów zarówno
pomiarowych jaki kontrolnych. Jednak przeważnie systemy te w
znaczący sposób ingerują w badany proces, tym samym
powodując niepożądane skutki uboczne, w postaci zniszczenia
materiału czy obciążenia eksploatacyjnego urządzeń danego
procesu. Naprzeciw potrzebom przemysłu stają metody
IAPGOS, 2014, nr 3, 41-45
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nieinwazyjne. Charakteryzują się brakiem jakiejkolwiek ingerencji
w badany proces. Dzięki ich zastosowaniu nie jest konieczne, na
przykład,
dodawanie
znaczników
do
materiałów
transportowanych, montowanie czujników wewnątrz rur
przesyłowych czy podobnych zabiegów umożliwiających
prawidłową kontrolę procesów.
Jedną z nieinwazyjnych metod, wspierających proces
transportu substancji sypkich jest tomografia procesowa. Nazwa
tomografia pochodzi od greckich słów „tomos” oraz „grafos”, co
odpowiednio oznaczają: dzielić i zapisywać. Jest to metoda
umożliwiająca badanie rozkładu materiału w przekroju
poprzecznym obiektów, zwracając wyniki w formie obrazów.
Jedną z najszybszych, a zarazem najłatwiej adoptowalnych do
warunków przemysłowych, jest elektryczna tomografia
pojemnościowa ECT (ang. electrical capacitance tomography).
Ten rodzaj tomografii bazuje na pomiarze pojemności
elektrycznej między parą elektrod znajdujących się na obrzeżach
badanego obiektu. ECT umożliwia skuteczny pomiar przepływów
materiałów dielektrycznych, czyli m.in. materiały sypkie, takie jak
granulat plastikowy, czy zboże. Główne elementy układu
diagnostycznego to czujnik ECT oraz jednostka pomiarowa ECT.
Czujnik ECT, w skład którego wchodzi pewna liczba elektrod,
rozłożona wokół badanego obiektu. W przypadku transportu
pneumatycznego jest to zazwyczaj kształt cylindryczny i 8 lub 16
elektrod. Na rys. 2 pokazano schemat czujnika ECT. Z zewnątrz
czujnik pokryty jest ekranem eliminującym wpływ czynników
zewnętrznych na pomiar. Pomiar pojemności elektrycznej
dokonywany jest między każdą parą elektrod, w przypadku
czujnika 8-elektrodowego wektor pomiarowy składa się
z 28 niezależnych pomiarów, C=[C1-2, C1-3,..., C1-8, C2-3, C7-8].
W tym przypadku pojemność jest określana jak we wzorze 1.

C

Q  o P

U
d

(1)

gdzie: P – pole powierzchni okładek, d – odległość między nimi.
Napięcie U doprowadzone do okładek kondensatora powoduje
zgromadzenie na jednej z nich ładunku +Q, na drugiej –Q.
Pojemność kondensatora C jest to stosunek zgromadzonego
ładunku Q do różnicy potencjałów między okładkami
kondensatora. Poniższy wzór opisuje zależność pojemności
od fizycznych parametrów kondensatora.
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elementy dynamiczne pozostają w miejscu w odniesieniu do
zewnętrznego punktu odniesienia. Względem obudowy
akcelerometru ulegają przemieszczeniu, co wpływa na zmianę
wartości pomiaru według poniższego modelu [12].

Rys. 3. Model mechaniczny sensora przyspieszenia [1]

Sygnał przyspieszenia czujnika względem nieruchomego
układu odniesienia zgodna z powyższym modelem ma opisany
jest zależnością (2).

a(t ) 

d 2 y (t )
dt 2

(2)

gdzie (patrz rys. 3 i zależność (2)): M – masa, K – stała sprężyny,
D – współczynnik tarcia lepkiego tłumika, y(t) – położenie
obudowy czujnika względem nieruchomego układu odniesienia,
u(t) – położenie masy M względem nieruchomego układu
odniesienia, x(t) – położenie masy M względem obudowy
czujnika.
Akcelerometry oprócz pomiaru przyspieszenia materiału,
mogą również służyć do badania jego wibracji. W przedstawianej
instalacji transportu materiałów sypkich, stosuje się zestaw takich
czujników, umieszczonych na obwodzie zbiornika, w celu
uzyskania dodatkowych parametrów przepływu - drgań zbiornika.
Dzięki uzyskaniu precyzyjnych informacji na temat efektów
dynamicznych, rejestrowanych podczas trwania procesu, przy
zastosowaniu algorytmów analitycznych, wyznacza się
charakterystyczne stany przepływu, poprzedzające sytuacje
niepożądane. Podejście to może stanowi znaczący wkład w prace
nad mechanizmami zabezpieczającymi konstrukcje systemów
transportowych.

3. Przepływ grawitacyjny materiałów sypkich

Rys. 2. Schemat jednopłaszczyznowego czujnika ECT

Pojemność elektryczna zależna jest od wartości przenikalności
elektrycznej materiału, znajdującego sie między elektrodami.
Natomiast zmiany koncentracji materiału w obszarze czujnika
wpływają bezpośrednio na zmiany wartości przenikalności
dielektrycznej. Ta cecha powoduje, że koncentracja materiału
sypkiego może być wyznaczona na podstawie mierzonych
wartości pojemności elektrycznych. Fakt ten wykorzystywany jest
w systemach tomografii, gdzie na bazie wektora pomiarowego
konstruowany jest obraz rozkładu koncentracji materiału sypkiego
w czujniku.
Innymi stosowanymi w omawianych procesach czujnikami
nieinwazyjnymi są akcelerometry. Ich zasada działania bazuje na
pomiarze drgań konstrukcji urządzenia, wykorzystując drugą
zasadę dynamiki Newtona. W momencie przyłożenia siły,

W Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej
prowadzone są m.in. badania z zakresu transportu substancji
sypkich [3, 4, 6]. W tym celu zbudowano laboratorium,
wyposażone w zbiorniki, pompy oraz rurociągi. Najczęściej
badanym materiał jest granulat plastikowy, w przemyśle
wykorzystywany jest głównie we wtryskarkach. Jednak, z punktu
widzenia badaczy z IIS, najistotniejszym elementem wyposażenia
stanowisk jest zaawansowany sprzęt pomiarowo-kontrolny, w
skład którego wchodzą czujniki, układy akwizycyjne oraz
analityczne. Aparatura pomiarowa używana w trakcie badań
oparta jest na sprzęcie znanej firmy National Instruments™,
którego główny trzon stanowi kontroler PXI (jednostka centralna
dedykowana akwizycji danych pomiarowych) oraz liczne karty
pomiarowe.
Testy
przeprowadzono
wykorzystując
przemysłową
konstrukcję transportową, bazującą na modelach silosów
(smukłym i krępym) wykonanych z materiału PCW (rys. 4).
Wysokość i średnica wewnętrzna silosu wynosi H = 5,3 m
i d = 0,66 m (współczynnik smukłości h/d = 8,03), grubość ściany
wynosi 10 mm. Wysokość części leja osiąga HH = 1,08 m, a część
pojemnika HB = 4,22 m [5]. Układ jest przybliżonym modelem
rzeczywistych przemysłowych instalacji, a jego skala wyróżnia go
spośród innych konstrukcji laboratoryjnych.
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National InstrumentsTM). W części analitycznej systemu, zaimplementowano wielomodułową aplikację wspierającą pomiary
w graficznym języku programowania „G” (LabVIEW). LabVIEW
jest środowiskiem programistycznym dedykowanym tworzeniu
aplikacji pomiarowych, kontrolnych jak i komunikacyjnych.
Pozwala tworzyć zarówno niewielkie moduły jak
i skomplikowane systemy pomiarowe. Dodatkowo umożliwia
efektywną pracę nad aplikacją, przynosząc wymierne rezultaty.
Środowisko to udostępnia bogaty zestaw kontrolek, w których
skład wchodzą liczne przełączniki, suwaki, wykresy itp., dzięki
czemu programista w szybki sposób, umieszcza jedynie
odpowiednie obiekty na wirtualnym panelu synoptycznym. W ten
sposób dbając jedynie o prawidłowe połączenia modułów, może
zbudować tablicę kontrolną niemal każdego urządzenia.

Rys. 4. Instalacja przepływu grawitacyjnego materiałów sypkich w Laboratorium
im. T. Dyakowskiego w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ

Proces opróżniania zbiornika polega na opróżnianiu
grawitacyjnym materiału przez otwór wylotowy o średnicy
d0 = 0,08 m. Silos napełniany jest za pomocą pneumatycznego
układu napełniania zbiornika. Badania obejmują granulat
polimerowy. Jego ziarna o gęstości 960 g/cm3, mają cylindryczny
kształt o średnicy około 3 mm i długości 3 mm. Mierzone są:
zmiany koncentracji materiału (tomografem ECT), wibracje
(akcelerometrami) oraz masa (czujnikami tensometrycznymi).

3.1. Pomiar drgań i wibracji materiału sypkiego
Do konstrukcji systemu wykorzystano zestaw ośmiu
akcelerometrów z rodziny analogowych czujników MEMS,
o nazwie własnej ADXL001-70. W porównaniu do innych
czujników tego typu, charakteryzują się szerokim zakresem pracy
+/- 70 G. Analogowe dane pomiarowe wstępnie zostają
przetwarzane przez programowalny układ pozwalający
na ustawienie zarówno napięcia referencyjnego dla każdej
osi pomiarowej jak i wzmocnień sygnału. Urządzenie pomiarowe
zasilane jest napięciem 24 V i pobiera 0,8 A. Wykonuje
on pomiary w trzech osiach uwzględniając napięcie referencyjne.
Dane pomiarowe przetwarzane są przez układ analogowego
wzmocnienia i układ konwertera AD. Ostatecznie dane zostają
wysłane do kontrolera przy wykorzystaniu interfejsu Ethernet
10 Mb/s (protokół UDP).
Ostatnią, z omawianych, grupą czujników nieinwazyjnych
wykorzystanych do implementacji systemu kontroli procesu
transportu substancji sypkich są tensometry. Pomiary bazujące na
tego typu sensorach mają szerokie zastosowanie nie tylko w
przemyśle. Jednym z przykładów jest zastosowanie tensometrów
w pomiarze nacisku zbiorników przechowujących różne
materiały. Pomiar wykonuje się w celu zbadania zmian ciężkości
podczas napełniania, opróżniania zbiornika jak i kontroli ciężkości
podczas przechowywania materiału. Dodatkowym parametrem
może być parametr rozkładu materiału w zbiorniku opisujący,
rozkład nacisku zbiornika na mocowania zbiornika.
Wszystkie opisane powyżej czujniki znalazły swoje
zastosowanie w istniejącym systemie transportu materiałów
sypkich. Zostały one połączone w jedno spójne narzędzie
metrologiczne, pozwalające na badanie procesu omawianego
procesu przepływu [4]. System ten jest złożonym narzędziem
pomiarowym, którego zaawansowane elementy metrologiczne,
komunikacyjne oraz analityczne przedstawiono schematycznie na
rys. 5.
W podstawie konstrukcji zbiornika przechowującego materiał
sypki umieszczono pomiarowe belki tensometryczne - wagi.
Na obwodzie silosu, w jego górnej części umieszczono czujniki
akcelerometryczne. Poniżej umieszczono czujnik tomograficzny.
Wszystkie dane pomiarowe przez odpowiednie połączenia
i protokoły trafiają do jednostki obliczeniowej PXI (firmy

Rys. 5. Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych i sensorów na zbiorniku
transportowym

Zaimplementowany w tym środowisku system składa się z
części akwizycyjnych, modułów analizy danych oraz wizualizacji
danych pomiarowych. Całość modułu wizualizacyjnego opiera się
o tablice synoptyczne, gdzie użytkownik w prosty i intuicyjny
sposób może sterować procesem, kontrolując wybrane parametry
przepływu. Główna aplikacja posiada zakładki odpowiadające
rodzajowi czujników. Po przejściu na wybraną zakładkę, otwiera
się panel sterujący, który zawiera edytowalną konfigurację
inicjalizacyjną. W tym miejscu możliwy jest dobór odpowiednich
parametrów systemu pomiarowego takich jak częstotliwości
próbkowania, wzmocnienia czy napięcia referencyjne. Dla modułu
pomiarów akcelerometrycznych tablica synoptyczna zawiera trzy
główne panele (rys. 6). Pierwszy z nich odpowiada za
automatyczną detekcję czujników w sieci (komunikacja oparta na
protokole UDP) oraz wybór konkretnego czujnika, którego
pomiary zostają wizualizowane w panelu drugim.
W celu wyświetlenia danych, czujniki w systemie poddane
zostają procesom kalibracji i tarowaniu, a przed wyświetleniem
pomiary są filtrowane (filtry oparte o algorytmy DFT oraz filtry
progowe). Panel trzeci umożliwia jednoczesną kontrolę
wszystkich ośmiu czujników przyspieszenia. Wizualizacja (rys. 6)
przedstawia akcelerometry rozmieszczone w równych odstępach
na obwodzie zbiornika. Każda kontrolka odpowiada za konkretny
czujnik, świecąc na odcienie kolorów: niebieskiego, zielonego
oraz czerwonego w zależności od amplitudy drgań kontenera.
Dodatkowo użytkownik może ustawić wymagane nastawy
programowe wzmocnień pomiarów.

Rys. 6. Tablica synoptyczna modułu macierzy akcelerometrów
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3.2. Pomiar zmian koncentracji materiału sypkiego
Na kolejnej zakładce wirtualnego panelu synoptycznego,
umieszczono wizualizację pomiarów tomograficznych poddanych
procesowi konstrukcji obrazu za pomocą algorytmu Linear Back
Projection (rys. 10) Pomiar ten stanowi podstawę kontroli
rozkładu materiału w przekroju poprzecznym zbiornika (rys. 7)
lub rurociągu oraz jego koncentrację w poszczególnych odcinkach
systemu (rys. 8).
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Prowadzone badania dotyczą poziomego odcinka linii
przesyłowej (rys. 9). W odcinku poziomym zainstalowany został
zestaw czujników ECT składający się z dwóch sensorów
8 elektrodowych.

Rys. 9. Zdjęcie dwupłaszczyznowego modułu pomiarowego sekcji poziomej przepływu
pneumatycznego

Rys. 7. Czujnik pomiarowy ECT umieszczony wewnątrz silosu

Zastosowaniem tomografii ECT do systemów monitorowania
grawitacyjnego przepływu m.in. zespół tomografii procesowej IIS
zajmuje się od dawna [2, 3, 4, 7]. Badania prowadzone w
przeszłości koncentrowały się głównie na pomiarach zmian
koncentracji materiału podczas kontrolowanego rozładowania
silosów zawierających polimerowy granulat. W kolejnych
badaniach udowodniono wpływ zmiennych parametrów
(początkowa gęstość i chropowatości ścian) na amplitudę zmian
poziomów koncentracji, jak również zmiany szerokości lokalizacji
odkształceń w granicach strefy zmiany koncentracji, które
uwidoczniono za pomocą zrekonstruowanego obrazu (rys. 8).

Czujniki te zostały podłączone do tomografu ECT, który
komunikuje się z komputerem zbierającym, wizualizującym
(rys. 10) i analizującym pomiary, w celu wypracowania
odpowiednich nastaw regulacji procesu.

Rys. 10. Przykładowe zrekonstruowane obrazy, przedstawiające rozkład materiału w
przekroju rurociągu

Na podstawie pobieranych z użyciem tomografu danych
wyznaczane są średnie wartości koncentracji materiału w
poprzecznym przekroju rurociągu oraz prędkości przepływu
substancji w instalacji (rys. 11). Informacje te stanowią podstawę
dla algorytmów kontroli procesu transportu.

Rys. 8. Przykładowe wyniki rozkładu materiału sypkiego dla ściany szorstkiej silosu

4. Wizualizacja pneumatycznego przepływu
materiałów sypkich
System transportu pneumatycznego materiałów sypkich
zbudowany w laboratorium w Instytucie Informatyki Stosowanej
PŁ służy m.in. do transportu materiału między zbiornikami.
Kolejny moduł aplikacji służy do rejestracji zmian koncentracji
materiału w trakcie pneumatycznego przepływu typu korkowego
(ang. plug slow). Zapewnienie odpowiedniego reżimu przepływu
jest bardzo istotne. Nieprawidłowy typ przepływu może
doprowadzić do niszczenia materiału, degradacji, obniżenia
efektywności transportu, z jednoczesnym wzrostem kosztów
energii oraz blokady materiału. Blokada materiału może być
bardzo kłopotliwa. Zatrzymanie procesu transportu w skrajnych
przypadkach usunięcie blokady może wymagać rozebrania
fragmentu rurociągu.
W tym celu implementowane są m.in. algorytmy pozwalające
na wykrycie miejsc o zwiększonej koncentracji substancji, tak aby
zapobiegać niekorzystnym zjawiskom. Polegają one na
wykrywaniu początku i końca występowania korków. Metoda ta
opiera się na „kryterium klasyfikacji obszaru do korka” [2, 7].
Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na wyznaczanie
obszarów o zwiększonej koncentracji materiału, oraz prędkości
przepływu substancji.

Rys. 11. Przykładowa charakterystyka zmian koncentracji materiału w czasie
dla czujników umieszczonych w dwóch płaszczyznach przekroju z rys. 9.,
umieszczonych na poziomym odcinku rurociągu

5. Podsumowanie
Materiały sypkie są istotnym półproduktem w wielu gałęziach
przemysłu. Prace związane z pomiarem przepływów materiałów
sypkich są odpowiedzią na potrzeby przemysłu, jak również
ośrodków naukowych zajmujących się analizą zjawisk
występujących podczas ich transportu. Na całym świecie istnieje
zaledwie kilka instytucji akademickich zajmujących się badaniem
szeroko rozumianych procesów przepływu substancji sypkich jak
i konstrukcją oraz zastosowaniem systemów pomiarowokontrolnych operujących w tej dziedzinie.
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Z punktu widzenia fizyki zjawisk zachodzących w procesach
przepływu grawitacyjnego i pneumatycznego, monitorowaniu
poprawnego przebiegu procesu podlegają różne zjawiska.
Diagnostyka obu systemów transportu ma za zadanie m.in.
zapobieganie blokowaniu rurociągu czy niszczeniu materiału w
przypadku przepływu pneumatycznego. Natomiast monitorowanie
procesu przepływu grawitacyjnego, dotyczy głównie analizy
efektów dynamicznych, powstającymi w silosach.
W ramach omawianych badań opracowano system,
dedykowany do pracy w instalacji transportu substancji sypkich
procesów pneumatycznego napełniania oraz grawitacyjnego
opróżniania silosów. System ten jest autorskim oprogramowaniem
powstającym zgodnie z potrzebami naukowców - głównych
użytkowników systemu w Laboratorium im. Tomasza
Dyakowskiego w Instytucie Informatyki Stosowanej Wydziału
Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki
Politechniki Łódzkiej. Zaprojektowany i zaimplementowany
system, pozwala na łatwy i intuicyjny dostęp do danych
pochodzących z czujników. System, który składa się z wielu
modułów zarówno metrologicznych jak i wizualizacyjnych,
zawiera funkcjonalności umożliwiające akwizycję danych z
czujników tomograficznych, zestawu sensorów tensometrycznych
oraz akcelerometrów służących do badania drgań konstrukcji i
materiału. Przy wykorzystaniu algorytmów analizy danych
pomiarowych umożliwia on użytkownikowi przetwarzanie danych
w czasie rzeczywistym oraz zapobieganie sytuacjom krytycznym
pracy systemu. Kolejne moduły aplikacji służą do: kalibracji i
tarowania urządzeń, filtrowania sygnału (usuwania szumów),
wyznaczenia długości wektora przyspieszenia na podstawie
pojedynczych
wartości
przyspieszeń
pochodzących
z
trójwymiarowego układu pomiarowego oraz wizualizację danych.
Przeprowadzone eksperymenty ukazały autorom pewną
prawidłowość w zmianach koncentracji materiału podczas
opróżniania zbiornika. Dla materiału luźnego, w trakcie
opróżniania zbiornika następował wzrost koncentracji materiału w
rejonie ścian zbiornika. Przy użyciu materiału gęstego natomiast,
zwiększenie koncentracji widoczne było w rejonie środkowym
przekroju poprzecznego zbiornika. Fakt ten może być przyczyną
zmniejszenia efektów dynamicznych występujących podczas
procesu transportu wraz ze wzrostem skali zbiorników instalacji
transportowej.

Podziękowania
Praca naukowa dotycząca badań przepływu pneumatycznego
materiałów sypkich finansowana ze środków budżetowych
na naukę w latach 2012-2014 nr projektu IP2011 016271. Badania
przepływu grawitacyjnego finansowane były ze środków
budżetowych w latach 2009-2012 nr projektu N505 368737.
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Streszczenie. Zastosowanie bibliotek numerycznych pozwala na znaczne skrócenie czasu obliczeń i ułatwienie pisania kodu programu. Popularne
biblioteki BLAS i LAPACK doczekały się dojrzałych implementacji pozwalających na wykorzystanie procesorów wielordzeniowych i środowisk obliczeń
rozproszonych w postaci odpowiednio PBLAS i SCALAPACK. Aktualnie podobny proces rozwoju dotyczy środowisk związanych z obliczeniami
wykonywanymi na procesorach GPU w dwóch głównych implementacjach GPGPU: NVIDIA CUDA i Kronos/ATI OpenCL. Równolegle z rozwojem tych
ostatnich toczą się prace nad mieszanymi CPU-GPU wersjami tych bibliotek czego doskonałym przykładem jest MAGMA. W artykule przedstawione
zostaną efekty implementacji kilku wybranych bibliotek z tego zakresu zastosowanych do rozwiązania dwuwymiarowego modelu kondensatora płaskiego
metodą elementów brzegowych wykorzystującą stałe elementy brzegowe.
Słowa kluczowe: MEB, biblioteki numeryczne, CUDA, OpenCL

NUMERICAL LIBRARY USAGE IN BEM
Abstract. Numerical library usage effectively reduce computation time and facilitate code programming. There are modified versions of popular BLAS and
LAPACK libraries, dedicated to multi-core and distributed programming respectively PBLAS and SCALAPACK. Currently, a similar development applies
to the GPU programming in two major implementations of GPGPU: NVIDIA CUDA and Kronos / ATI OpenCL. In the same time hybrid CPU-GPU
versions of these libraries are intensively developed, a good example of that is MAGMA. This paper will present the effects of some of those libraries
implementation used to solve the two-dimensional planar capacitor model by the boundary element method with constant boundary elements.
Keywords: MEB, numerical libraries, CUDA, OpenCL

Wstęp
W celu pełnego wykorzystania możliwości obliczeniowych
współczesnego sprzętu niezbędne jest korzystanie z bibliotek
numerycznych. Powszechnie znane i stosowane biblioteki BLAS
(Basic Linear Algebra Subroutine) i LaPACK (Linear Algebra
PACKage) pozwalają na efektywne wykorzystanie szybkiej
pamięci typu cache procesorów. Już samo zastosowanie tych
podstawowych bibliotek pozwala na przyspieszenie obliczeń
nawet kilkadziesiąt razy. Drugim powodem używania bibliotek
jest ułatwienie programiście korzystania ze zoptymalizowanych,
zgromadzonych w postaci bibliotek procedur związanych
z obliczeniami. Zamiast programować za każdym razem od nowa
znane metody numeryczne wystarczy skorzystać z gotowych
funkcji.
Nieustanny rozwój sprzętu pociąga za sobą powstawanie
nowych wersji bibliotek. Kolejno powstały więc równoległa
wersja PBLAS (Parallel BLAS), rozproszona wersja LAPACK
określana jako ScaLAPACK (Scalable LAPACK). Również
rozwój procesorów oferujących rozwiązania typu SIMD głównie
jednostek GPU opartych o procesory wektorowe kart graficznych
pociągnął za sobą nawet w samym ostatnim roku rozwój
i pojawienie się wielu ciekawych rozwiązań. Standardy
programowania takie jak Nvidia CUDA (Compute Unified Device
Architecture) czy Kronos/ATI OpenCL (Open Computing
Language)
doczekały
się
swoich
wersji
bibliotek
BLAS/LAPACK. Efekty implementacji wybranych bibliotek
numerycznych warto prześledzić na przykładzie obliczeń Metodą
Elementów Brzegowych. Operacje na dużych pełnych macierzach
intensywnie wykorzystujących pamięć, w dużej mierze nie
rekurencyjne, doskonale pasują do modelu obliczeń GPGPU.
Prosty dwu-wymiarowy model kondensatora płaskiego, opisanego
stałymi elementami brzegowymi pozwala skoncentrować się na
zagadnieniach
wykorzystania
poszczególnych
bibliotek
w zależności od typów procesorów i środowisk obliczeniowych.
Rozwiązania
wykorzystujące
współczesne
procesory
wielordzeniowe i multiprocesory są bardzo użyteczne dla wielu

artykuł recenzowany/revised paper

problemów naukowych. W celu wykorzystania używania takich
rozwiązań jak OpenMP i MPI potrzebne są dodatkowe
umiejętności programowania. Obliczenia GPU (Graphics
Processing Unit) mają ogromny potencjał, ale programowanie
tych urządzeń jest dużym wyzwaniem. Jest to bariera dla wielu
zastosowań technicznych i inżynierskich. Z tego powodu
praktyczne zastosowanie kolejnych wersji współczesnych
bibliotek numerycznych wydaje się warte prześledzenia.

1. Schemat metody elementów brzegowych
Metoda Elementów Brzegowych po przekształceniu równania
różniczkowego do równania całkowo-brzegowego (Boundary
Integral Equation – BIE) oraz dyskretyzacji elementów
brzegowych może zostać zapisana jako [4]:
M 1

C(r)Φ(r)+



+1

Φ j ( r' )

1

j=0
M 1

=


j=0

Φ j ( r' )
n



+1

G r  r'
J(ξ(ξ) 
n
(1)

 Gr  r'J(ξ(ξ)

1

gdzie:
r – jest ustalonym punktem zewnętrznym tzw. punktem
obserwacji, w którym wyznaczamy (obserwujemy) wartość ,
r’ – odpowiada tzw. punktowi źródła, współczynnik C(r)=0,5,
M – jest całkowitą ilością elementów,
 – reprezentuje funkcję potencjalną (potencjał elektryczny
w przypadku pola elektrostatycznego),
G – jest rozwiązaniem fundamentalnym równania Laplace’a,
J – jest Jakobianem transformacji ze współrzędnych globalnych
(r) do współrzędnych lokalnych ().
Wartości  i /n (pochodna normalna , n – wektor
normalny skierowany na zewnątrz obszaru), są traktowane jako
stałe dla każdego elementu, wartości te są wyznaczane w połowie
długości każdego elementu brzegowego.
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Zapisując funkcje podcałkowe z równania (1) jako elementy
Ai,j i Bi,j otrzymujemy równanie:
M 1

C(r)Φ(r)+

 Φ ( r' )A

i, j (r,r'

j

j=0
M 1

=



Φ j ( r' )
n

j=0

)
(2)

Bi, j (r,r' )

Indeks i z równania (2) oznacza punkty źródłowe każdego
elementu. Dla każdego węzła (punktu obserwacji) r wykonuje się
całkowania wskazane w równaniu (1). Ostatecznie prowadzi to do
zapisu macierzowego równania (1) postaci:

A Φ= B  Φ 
 n 

(3)

Macierze [A] oraz [B] zawierają odpowiednio funkcje
Ai,j oraz Bi,j.
Dla każdego elementu M znany jest warunek brzegowy
Dirichleta lub warunek brzegowy Neumanna. Stąd równanie (3)
musi być uporządkowane tak aby wprowadzić wymagane warunki
brzegowe i pogrupować je w wektor x zawierający niewiadome
oraz wektor b’, zawierający dane (znane warunki brzegowe).
Po stosownych przekształceniach równanie (3) przyjmie
postać:

Ax = Bb'

Rys. 1. Model dwuwymiarowego kondensatora – dyskretyzacja 4 elementy na brzegu

(4)

W równaniu (4) macierze A i B są utworzone przez połączenie
kolumn z obu macierzy w zależności od elementów brzegowych,
tzn. w zależności od tego czy znane są wartości  lub /n w
zadanym elemencie j. Poprzez przemnożenie macierzy B i
wektora b’, otrzymuje się wektor rhs i w ostateczności równanie
przyjmuje postać:

Ax = rhs

(5)

2. Model obiektu
Prosty dwuwymiarowy model płaskiego kondensatora
elektrycznego z wewnętrznym obszarem kwadratowym został
dyskretyzowany w podobny sposób jak to jest przedstawione na
rys. 1. W rzeczywistości dokonano podziału na 128 elementów,
rozmieszczonych na każdym boku modelu zarówno zewnętrznym
jak i wewnętrznym. W sumie otrzymano siatkę 1024 elementów
brzegowych, dla których przeprowadzone zostały obliczenia.
Powstałe kwadratowe macierze A i B oraz wektor rhs miały więc
rozmiar 1024 elementów.
Warunki brzegowe Dirichlet’a zostały zdefiniowane w sposób
następujący: górny element =10V dolny  = -10V. Warunki
brzegowe Neuman’a na lewym i prawym brzegu wynosiły
/n=0. Na elementach górnym i dolnym poszukiwano wartości
pochodnej normalnej /n. Na elementach bocznych obliczeniu
podlegały wartości potencjałów . Na brzegu obszaru
wewnętrznego na każdym z elementów wyznaczano potencjały
i pochodne normalne.
Obliczenia wykonano na komputerze wyposażonym w kartę
graficzną GeForce GT 430 z pamięcią 1GB oraz sześciordzeniowy
procesor AMD Phenom II X6 1090T.

Rys. 2. Wyznaczony rozkład potencjału
dyskretyzacja 64 elementy na brzegu

dwuwymiarowego

kondensatora,

3. Przegląd bibliotek numerycznych
Oprócz tradycyjnych bibliotek numerycznych jak BLAS.
LAPACK i ich równoległych odmian PBLAS i SCALAPACK,
gwałtowny rozwój multiprocesorów realizujących idee SIMD
pozwalających dla wybranych zagadnień osiągać bardzo wysokie
wydajności, pociągnął za sobą intensyfikacje prac nad
bibliotekami wspierającym tego typu sprzęt.
Prace dotyczą zarówno optymalizacji wykorzystania
specyficznej struktury pamięci podręcznej multiprocesorów jak
i zastąpienia klasycznych algorytmów numerycznych ich pozornie
mniej efektywnymi nie-rekurencyjnymi wersjami możliwymi do
uruchamiania na jednostkach GPU. Wspomniana pozorna
nieefektywność wiąże się często z dodaniem pewnych kroków do
algorytmów co zmniejsza przykładowo kilkukrotnie ich szybkość
jednak przy możliwości uruchomienia zadania na kilkudziesięciu
czy kilku tysiącach procesorów jednostek GPU oznacza to
ogromny wzrost wydajności obliczeń.
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Odpowiednio wymienić można biblioteki związane ze
standardem Nvidia CUDA:
 CUBLAS – odpowiednik biblioteki BLAS dla procesorów
GPU firmy NVIDIA.
 CULA tool – produkt firmy EM Photonics będący
odpowiednikiem rodziny funkcji znanych z LAPACK.
 CUFFT – jak wskazuje nazwa równoległa wersja szybkiej
transformaty Fouriera dla różnego typu danych.
 CURAND – równoległe generowanie liczb pseudo- i quasilosowych.
 CUSPARSE – oferująca cztery poziomy operacji na
macierzach rzadkich.
Dwa bardzo ciekawe rozwiązania stawiające na łatwość
implementacji:
 Thrust – biblioteka szablonów bazujących na STL (Standard
Template Library) oferująca gotowe algorytmy związane
przykładowo z sortowaniem czy znanymi z głównymi
standardami programowania operacjami typu redukcja.
 OpenACC – bardzo ciekawe rozwiązanie zapewniające
przyjazny znany z OpenMP sposób programowania GPU
oparty o "dyrektywy".
Więcej podobnych rozwiązań realizujących specyficzne
zagadnienia jak przykładowo przetwarzanie obrazów, sygnałów,
symulacja ruchu fal oceanicznych i inne można znaleźć na
stronach NVIDIA Developer Zone [11] pod hasłem GPUAccelerated Libraries.
Otwarty standard OpenCL również wspiera programistów
bibliotekami takimi jak:
 APPML (Accelerated Parallel Processing Math Libraries) –
biblioteka AMD łącząca funkcje BLAS i FFT dla procesorów
GPU;
 ViennaCL – biblioteka typu open-source wspierająca
standardy CUDA, OpenCL i OpenMP wszystkich poziomów
BLAS dla procesorów GPU i wielordzeniowych CPU.
Należy jeszcze wspomnieć o bardzo istotnym trendzie jakim
jest łączenie w postaci jednej biblioteki obliczeń CPU-GPU.
Doskonałym przykładem takiego dojrzałego już rozwiązania jest
biblioteka MAGMA. Jest to efekt projektu koncentrującego się na
operacjach dotyczących macierzy gęstych podobnie jak LAPACK
jednak w łączonych środowiskach wielordzeniowych CPU
wspartych akceleratorami GPU.
Możliwe, że w przyszłości pojawią się również rozwiązania
pozwalające na zaoferowanie gotowych narzędzi dla systemów
z wieloma kartami multiprocesorowymi GPU, które jak dotąd
wymagają wsparcia poprzez wymianę komunikatów w standardzie
MPI.

4. Wybrane elementy bibliotek numerycznych
Pierwszym etapem prac przed zaimplementowaniem
jakichkolwiek bibliotek numerycznych czy też zrównolegleniem
kodu była analiza czasu obliczeń poszczególnych etapów
algorytmu MEB. Wykorzystano do tego celu nieco prostszy model
złożony z 64 stałych elementów brzegowych na każdym boku
obiektu (analogicznie jak na rys. 1) zarówno zewnętrznego jak
i wewnętrznego. Otrzymane czasy realizacji poszczególnych
etapów obliczeń przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Analiza zagadnienia pod kątem czasów wykonania poszczególnych etapów
algorytmu MEB zrealizowana dla modelu składającego się łącznie z 512 elementów
Lp.

Etap algorytmu MEB

Czas
wykonania

1

Wprowadzenie danych o geometrii i warunkach
brzegowych

0,140”

2

Pętle oddziaływań punktów źródła na kolejne punkty
obserwacji - etap równania (4)

10”

3

Uporządkowanie danych stronami – etap równania (5)

1”

4

Rozkład LU macierzy równania (5)

2’26”

5

Rozwiązanie równania (5)

0,060”

Na podstawie otrzymanych wyników czasów obliczeń
klasycznego kodu C++ rozwiązywane zadanie MEB podzielono
na 3 części: przyspieszenie rozwiązania układu równań (4) – etapy
4 i 5 wg tabeli 1; przyspieszenie wyznaczania elementów Ai,j, Bi,j
i porządkowania danych – etapy 2 i 3 oraz „kosmetyka”
pozostałych fragmentów kodu.
Najważniejszy pierwszy etap zrealizowano stosując kolejno
klasyczne elementy bibliotek BLAS i LAPACK. W obliczeniach
zastosowano funkcje DGEMM i DGESV, które pozwoliły
wyznaczyć wartość wektora x z równania (5). Uzyskany czas
obliczeń umieszczono w trzeciej kolumnie tabeli 2:
BLAS/LAPACK – 54 s.
Do następnego porównania użyto biblioteki SCALAPACK –
funkcji PDGESV zastosowanej do rozwiązania układu równań (5).
Czas obliczeń 57 s, umieszczono w czwartej kolumnie tabeli 2.
Jako ostatnich w realizacji etapu pierwszego użyto obliczeń
z wykorzystaniem karty graficznej. Czas obliczeń 22 s (kolumna 5
w tabeli 2) otrzymano wykorzystując środowisko Nvidia CUDA funkcję DGESV biblioteki CULA.
Ostatni wynik, przedstawiony w kolumnie 6 tabeli 2,
odpowiada zastosowaniu algorytmu rozkładu LU osiągalnego na
stronach AMD Developer Zone (LUDOpenCLBLAS-Linux.zip)
[11] w środowisku OpenCL. Kod ten nie jest jeszcze włączony do
biblioteki APPML (Accelerated Parallel Processing Math
Libraries).
Drugi etap – wyznaczenie oddziaływań punktów źródeł na
kolejne punkty obserwacji - zrealizowano korzystając z przyjaznego programiście środowiska OpenMP. Standard OpenMP
zastosowano jedynie do obliczeń wielowątkowych wykorzystujących wyłącznie jednostki CPU. Przedstawione w tabeli 2
implementacje Metody Elementów Brzegowych wykorzystujące
zastosowania różnych bibliotek numerycznych zostały porównane
z czystym algorytmem napisanym w języku C++. Wyniki obliczeń
w każdym z przypadków były identyczne, ale czas obliczeń był
różny. Rezultaty przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Czas obliczeń dla programu bez użycia bibliotek numerycznych,
z bibliotekami BLAS i LAPACK, z wykorzystaniem biblioteki CULA (CUDA)
oraz z wykorzystaniem APPML i LU w wersji OpenCL. Model zbudowany z 1024
elementów

czas
obliczeń

bez
użycia
bibliotek

BLAS /
LAPACK

SCALAPAC
K + OpenMP

CUDA
-CULA

OpenCLAPPML+LU

10’22”

54”

57”

22”

25”
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5. Podsumowanie
Pierwsza grupa uwag dotyczących zastosowania bibliotek
numerycznych w obliczeniach MEB związana jest z łatwością
użycia funkcji bibliotecznych oraz podobnie rozumianą różną
przyjaznością poszczególnych typów bibliotek.
Geneza bibliotek numerycznych BLAS i LAPACK związana
jest z językiem FORTRAN. Większość bibliotek numerycznych
do obliczeń równoległych dla kart graficznych została napisana w
C/C++ oraz w Fortranie. W związku z tym w standardach
OpenMP i MPI musimy pamiętać, że macierze A i B należy
przechowywać w pamięci kolumnami jak w Fortranie.
Kolejnym ważnym rozróżnieniem bibliotek jest to, iż niektóre
z bibliotek GPU wymienionych na NVIDIA Developer Zone [11]
są dostępne w ramach otwartych licencji, podczas gdy inne są
płatne. Wśród rozwiązań komercyjnych znajdują się przykładowo
CULA [8] (chociaż jest ona darmowa dla środowisk akademickich). W pełni darmowa wersja umożliwia jedynie obliczenia
pojedynczej precyzji, natomiast dla rozwiązań z podwójną
precyzją wymagany jest w zastosowaniach komercyjnych zakup
licencji.
Innym istotnym krokiem w kierunku popularyzacji użycia
obliczeń GPGPU jest narzędzie Jacka Dongarra MAGMA.
Oprogramowanie to może w pełni wykorzystać moc
współczesnych systemów heterogenicznych procesorów wielordzeniowych i używać wielu kart graficznych. Bardzo ciekawym
rozwiązaniem jest OpenACC, który zapewnia przyjazny sposób
programowania oparty o "dyrektywy" podobne do stosowanych w
OpenMP. Druga grupa omawianych problemów dotyczy
przebiegu obliczeń i zastosowanego modelu.
Z analizy etapów i czasów obliczeń przedstawionych
w tabeli 1 wynika, że zrównoleglenie procesu obliczania
oddziaływania poszczególnych punktów źródeł na kolejne punkty
obserwacji będzie miało znikomy wpływ na ogólny czas obliczeń.
Decydujące znaczenie odgrywa czas rozkładu LU macierzy
równania (5).
Rozmiar macierzy w sposób istotny wpływa na efektywność
obliczeń równoległych. Przy stosunkowo niewielkiej ilości danych
czasy związane z synchronizacją obliczeń bądź przesyłaniem
danych z pamięci RAM komputera do pamięci karty graficznej
mogą nawet spowolnić obliczenia. Zastosowanie modelu
złożonego z 1024 stałych elementów brzegowych pozwoliło
przekroczyć ową „granicę opłacalności” zastosowania obliczeń
wielowątkowych. Zastosowanie wielowątkowej biblioteki
SCALAPACK dedykowanej do obliczeń rozproszonych nie
przyniosło w pełni zadowalających efektów – czas obliczeń jest
o 3 s dłuższy niż w przypadku optymalizacji pamięci cache
procesora
uzyskanej
poprzez
zastosowanie
bibliotek
BLAS/LAPACK (54 s vs. 57 s - tabela 2). W zaproponowanym do
testów modelu zwiększenie gęstości siatki nie wydaje się
potrzebne. Bardziej uzasadnione mogłoby być zwiększenie ilości
węzłów (i związanej z tym dokładności obliczeń) poprzez
zastosowanie np. 3-wezłowych elementów brzegowych drugiego
rzędu.
Rozważając dobór właściwego rozmiaru problemu należy
uwzględnić fakt, że obliczenia realizowano na typowym
komputerze PC a nie na rozbudowanym klastrze obliczeniowym.
Wyniki przedstawione w tabeli 2 potwierdzają konieczność
wykorzystania bibliotek numerycznych. Generalnie w złożonych
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zagadnieniach biblioteki powinny być stosowane razem
ze standardami OpenMP/MPI i CUDA/OpenCL dla GPU.
Prosta optymalizacja wykorzystania szybkiej pamięci
podręcznej skutkuje ponad 10-cio krotnym przyspieszeniem
obliczeń. Wykorzystanie procesora wektorowego karty graficznej
przyniosło dalsze ok. dwukrotne przyspieszenie obliczeń.
Biblioteka CULA stanowi dojrzały produkt i jej wydajność
skutkowała najlepszymi wynikami skrócenia czasu obliczeń.
Ostatnim elementem, który nie znalazł się w powyższych
rozważaniach, są biblioteki typy Intel MKL (Math Kernel Library)
czy darmowa ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra
Software). Podobnie nie poruszano kwestii instrukcji SIMD
zaimplementowanych we współczesnych procesorach jak
chociażby rozszerzenie SSE3 (Streaming SIMD Extensions 3).
Techniki te są jednak częścią procesu działania i instalacji
bibliotek typu LAPACK.
Generalnie użycie podstawowych bibliotek nie jest trudne
a przynosi ogromny skok wydajności. Wersje GPU tych bibliotek
nie są już tak proste w użyciu ale ciągle o wiele przyjaźniejsze niż
całkowicie samodzielne programowanie GPGPU i optymalizacja
związanych z nim parametrów podziału i przesyłania danych.
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DOTYKOWY PANEL STEROWNICZY TFT DO SYSTEMU
OŚWIETLENIOWEGO WSPOMAGAJĄCEGO ROZWÓJ ROŚLIN
Tomasz Cegielski1,2
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Streszczenie. W artykule przedstawiono panel sterowniczy z ekranem dotykowym. Przeznaczony jest on do sterowania systemów wspomagających rozwój
roślin. Umożliwia on kształtowanie emisji światła zarówno w czasie, przestrzeni i w widmie. Pozwala na odtwarzanie uprzednio przygotowanych
programów odpowiednich dla różnych gatunków i faz rozwoju roślin. Dzięki niemu system w którym ten panel jest stosowany jest ergonomicznym
i elastycznym narzędziem dla rolników i fizjologów roślin.
Słowa kluczowe: Lampy LED, naświetlanie roślin, fotosynteza, system oświetleniowy, DMX512

TOUCHSCREEN TFT HUMAN MACHINE INTERFACE FOR USE IN GROW LIGHT SYSTEM
Abstract. TFT Human Machine Interface with touchscreen is presented. It is designed to work in plant grow light system. It allows forming the light
emission in time, space and spectrum. It can replay different prepared programs for various species and stages of plant growth. Thanks to it a system
in which the panel is applied is ergonomic and flexible tool for farmers and plant physiologists.
Keywords: LED lamps, Greenhouses Lighting, Photosynthesis, Lighting control, DMX512

Wstęp
Wspomaganie oświetlenia hodowanych roślin, zwłaszcza na
większych szerokościach geograficznych jest istotnym elementem
uprawy. Pozwala zwiększyć plonowanie i uzyskać pożądany efekt
w krótszym czasie.
Półprzewodnikowe źródła światła doskonale nadają się do
budowy elastycznego i ekonomicznego systemu doświetlania
upraw [2].
Prezentowany panel sterowniczy jest zaprojektowany tak by
wykorzystać ich zalety i stworzyć system z możliwością
programowania emisji zarówno w czasie, przestrzeni jak
i w widmie. Umożliwi to dodatkowo zwiększyć oszczędności
energii oraz ułatwi uzyskanie pożądanych parametrów

1. Wpływ światła na fizjologie roślin
Światło jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na
wzrost i plonowanie roślin. Oddziałuje ono na szereg procesów
fizjologicznych.
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 [4].
Barwniki roślinne funkcjonują jako fotoreceptory, ich
działanie umożliwia przekazanie roślinie energii światła (barwniki
fotosyntetyczne, np.: chlorofil, karotenoidy) oraz informacji o
otoczeniu (barwniki fotomorfogeniczne, np.: fitochrom,
kryptochrom, fototropiny).
Na rysunku 1 przedstawione są widma absorpcji barwników
fotosyntetycznych, ich maksima przypadają na długości fali:
439 nm, 453 nm, 642 nm i 662 nm dla chlorofili oraz pomiędzy
400 a 500 nm dla karotenoidów [6]. Podobnie maksima absorpcji
mają barwniki fotomorfogeniczne. Czyli jest to światło z zakresu
od bliskiego ultrafioletu do zielono-niebieskiego oraz czerwone.
Dodatkowo labilna forma fitochromu uczestniczy w kontroli
procesów indukowanych światłem w zakresie dalekiej czerwieni,
czyli powyżej 700 nm.
Stosując półprzewodnikowe źródła światła [3] można uzyskać
promieniowanie o zbliżonych długościach fali. Przykład widma
emisji lampy stosowanej w doświetlaniu roślin przedstawiono na
rysunku 2.
Jak widać widma te są pozbawione składowej zielonej na
którą najbardziej reaguje ludzkie oko. Fizjologiczne podstawy
procesów związanych z widzeniem ssaków oraz kierowaniem
procesami indukowanymi przez światło w roślinach są tak
odmienne, że trudno o analogie.
artykuł recenzowany/revised paper

Rys. 1. Widma absorpcji barwników fotosyntetycznych

Rys. 2. Widmo emisji oprawy LED NIVISS nBerry

2. Wymagania wobec panelu sterowniczego
Panel operatorski by mógł sterować systemem do
wspomagania oświetlenia upraw musi spełniać zadania
specjalizowanej centrali oświetleniowej. Jako podstawowy
standard komunikacji z oprawami został wybrany system
DMX512 [5]. Jest to system cyfrowy opracowany pierwotnie na
potrzeby oświetlenia scenicznego w 1986 roku przez USITT.
Wkrótce został zaadaptowany do innych celów gdzie potrzebne
były dynamiczne zmiany parametrów światła jak na przykład do
oświetlenia architektonicznego.
Maksymalna ilość sterowanych kanałów w jednym strumieniu
to 512, czyli można podłączyć 128 opraw 4-kanałowych. Warstwę
fizyczną protokołu stanowi popularny standard transmisji
szeregowej RS485. Prędkość transmisji to 250 kbaud co
odpowiada czasowi trwania bitu równemu 4 µs. Każdy pakiet
rozpoczyna się od przynajmniej 22 bitów stanu niskiego
(rysunek 3a), zazwyczaj jest to około 120 µs i jest nazywany
sygnałem Break. Następuje po nim co najmniej 2 bitowy impuls
stanu wysokiego – sygnał MAB - Mark afer Break (rysunek 3b).
IAPGOS, 2014, nr 3, 50-53
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Po nim następuje strumień danych pogrupowany w 11-bitowe
ramki o formacie: 1 bit startu, 8 bitów danych i 2 stopu, bez
kontroli parzystości. Pierwsza ramka (rysunek 3c) określana jest
jako SC - Start Code i oznacza rozpoczęcie strumienia danych, jej
wartość powinna wynosić 0.
a)

51

Na rysunku 4 przedstawione są oscylogramy sygnału
DMX512
dla
8
kanałów
o
poziomach
kolejno:
0,170,255,255,255,255,255,255. W tym konkretnym przypadku
częstotliwość odświeżania wynosi około 1,6 kHz. Powiększenie
pozwala odczytać zawartość ramek w strumieniu danych po
sygnale MAB, kolejno same 0 oznaczające SC, same zera
oznaczające poziom dla kanału pierwszego wynoszący 0,
naprzemiennie 1 i 0 czyli binarne 10101010 równe poziomowi
170 dla kanału drugiego i same jedynki oznaczające poziom 255
dla kanału trzeciego.
a)

b)

b)

c)

Rys. 4. Oscylogramy DMX512: a) Cały pakiet w przypadku sterowania 8 kanałów,
b) początek pakietu dla wartości pierwszych trzech pakietów 0 (00000000b), 170
(10101010b) i 255 (11111111b)

Rys. 3. Oscylogramy DMX512: a) sygnał Break, b) MAB – Mark after Break,
c) pierwszy slot

Przedstawiona wyżej struktura danych oznacza że każdy z
kanałów może być wysterowany na 255 rożnych poziomów a stan
każdego z kanałów odświeżany jest z częstotliwością 44,1 Hz,
jeśli wykorzystywane są wszystkie 512 lub szybciej jeżeli tych
kanałów jest mniej.

Inne popularne systemy sterowania oświetleniem to DALI
oraz 1-10 V. Oprawy tych standardów też mogą być podłączane
co centralki DMX512 poprzez odpowiednie interfejsy. Nawet
lampy nie posiadające żadnej możliwości sterowania jasnością
mogą być włączone do systemu przez układy przekaźnikowe.
Kolejnym wymaganiem dla panelu jest możliwość
podłączenia zestawu czujników parametrów środowiskowych jak
temperatura czy wilgotność. W przypadku doświetlenia upraw
najbardziej istotny jest miernik oświetlenia zewnętrznego, jego
wykorzystanie pozwala na znaczne oszczędności energii poprzez
zmniejszanie poziomów lub wyłączanie kanałów w okresach
mocnego nasłonecznienia. Czujniki te mogą mieć interfejs
analogowy bądź cyfrowy, najczęściej w standardzie I²C.
Zegar czasu rzeczywistego pozwala na zsynchronizowanie
systemu ze wschodami i zachodami słońca, a więc dobowymi i
rocznymi cyklami przyrody. Daje to możliwość stworzenia
optymalnych programów emisji światła odpowiednich dla danej
uprawy i jej otoczenia oraz czasu wysiewu lub wysadzenia.
Programy te powinny być dostępne do wglądu i edycji.
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3. Panel TFT iSMART
Zadania przedstawione w poprzednim rozdziale zostały
zrealizowane za pomocą modułu itron SMART TFT firmy
Noritake [7]. Wykorzystano podstawowy model z przekątną
ekranu 4,3'' (rozdzielczość 480 na 272 piksele) rozbudowany
o obsługę standardu RS-485: TU480X272C-K611A1TU.
Urządzenia iSMART wyposażone są w procesor ARM9, 128MB
pamięci flash i ekran dotykowy TFT truecolor (16 M kolorów)
z podświetleniem LED. Dostępne są też inne przekątne ekranu:
3.5”, 5.7” i 7.0”.
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Najczęściej są to oprawy wielokanałowe w których możliwe
jest sterowanie natężeniem emisji poszczególnych składowych
widma. Jeżeli oprawa posiada dekoder DMX512 można ją
podłączyć bezpośrednio do magistrali wyjściowej sterownika. W
przypadku obsługi innych standardów należy zastosować
odpowiedni konwerter np.: DALI-DMX512. W przypadku
konwersji na sygnał analogowy 1-10 V, jeżeli interfejs nie
zapewnia przesunięcia poziomu zupełnego wyłączenia z 0 V do
1 V, sterownik może to dokonać programowo.
Możliwe jest nawet podłączenie przez przekaźnik opraw bez
możliwości ściemniania. Panel w takich przypadkach steruje
włączeniem i wyłączeniem takich źródeł, Jeżeli z powodu ich
budowy jest konieczne wprowadzenie opóźnień pomiędzy
zmianami stanów sterownik może to zapewnić.
Do panelu można podłączać jednocześnie wiele typów opraw,
pogrupowanych w kanały których liczba jest ograniczona przez
standard DMX512 do 512. W praktyce nie spotyka się potrzeby
wykorzystania więcej niż kilkudziesięciu kanałów.
a)

Rys. 5. Typowa aplikacja modułu itron SMATR TFT

Przyjazne
środowisko
programistyczne
umożliwia
modyfikację GUI wyświetlacza (obsługa plików jpg i bmp,
czcionek ASCII + oraz animacji), co pozwala to na dowolną
ingerencję w sferę wizualizacji graficznej panelu. Pamięć Ram
umożliwia zapamiętanie do 100 wyświetlanych stron. Dodatkowo
obsługiwane są karty Micro SDHC, interfejsy USB, RS232, SPI,
I2C oraz opcjonalnie RS422, RS485 i CAN
Moduły te doskonale sprawdzają się jako proste panele
operatorskie HMI (ang. Human Machine Interface). Pomimo
prostoty środowiska, dostępny zestaw komend umożliwił
realizacje obliczeń niezbędnych sterowania niezależnie emisją
wielu podłączonych opraw oświetleniowych uwzględniając przy
tym zadany program, warunki środowiskowe i kalendarz
wschodów i zachodów słońca.

b)

4. Peryferia i akcesoria
Do modułu
można podłączyć szereg czujników
środowiskowych. Mogą być to układy z interfejsem cyfrowym
I2C (np. popularny termometr cyfrowy DS1629S+ Maxim-Dallas)
lub SPI (np. higrometry z rodziny Honeywell HumidIcon
HIH9131-000-xxxx) albo układy z wyjściem analogowym, jak
stosowany w szklarniach czujnik promieniowania słonecznego
QLS60 Siemens.
Do podtrzymywania pamięci zegara czasu rzeczywistego
do kontrolera podłączyć można baterię litową 3V, CR3032.
Moduł obsługuje karty pamięci MicroSD SDHC o pojemności
od 1do 8 GB. Za jej pomocą można do niego wprowadzać dane
i oprogramowanie.
Firma Noritake dostarcza też akcesoria poprawiające działanie
i ułatwiające wykorzystanie modułów itron w różnych warunkach:
ekrany pojemnościowe, obudowy, uszczelki i manipulatory czy
karty rozszerzeń.

5. Obsługiwane lampy
Jak to zostało wyjaśnione w pierwszym rozdziale korzystne
jest jeżeli oprawy stosowane w oświetleniu roślin zawierają w
widmie w istotnym stopniu składowe niebieskie i czerwone.
Elektroluminescencyjne źródła światła doskonale się nadają do
zbudowania takich opraw. Przykłady realizacji są przedstawione
na rysunku 6 oraz publikacjach [1, 2].

Rys. 6. Przykłady lamp: a) oprawa typu ulicznego, b) oprawa liniowa

6. Obsługa kontrolera
Programy emisji tworzone są w zewnętrznym edytorze i
zapisywane na karcie pamięci. Niosą one w sobie informacje o
poziomie emisji każdego z kanałów w podłączonych oprawach w
dowolnym momencie czasu.
Prezentowany panel operatorski zastosowano do sterowania
doświetlaniem uprawy pomidora w szklarni Katedry Roślin
Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie. Zastosowane
oprawy typu DAPLON/2011 [2] zawierają dwa kanały: niebieski
sterowany sygnałem analogowym 1-10 V oraz czerwony bez
możliwości ściemniania. Przeprowadzany eksperyment polega na
doświetlaniu 4 grup roślin za pośrednictwem panelu uzależniając
emisje, dla każdej grupy niezależnie, od pory dnia, poziomu
oświetlenia zewnętrznego i ilości dni po wysiewie. Piąta,
kontrolna grupa, jest oświetlona takimi samymi lampami, ale bez
pośrednictwa panelu, tylko przez wyłącznik czasowy.
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Rys. 7. Sterownik, główny panel

Rys. 8. Sterownik, panel listingu programu emisji

Na rysunku 7 przedstawiony jest główny ekran sterownika.
Główną jego część stanowi wizualizacja aktualnego poziomu
wysterowania kanałów systemu. W przypadku zatrzymania
programu automatycznego, poprzez dotknięcie słupka można
zmieniać jego poziom który cyfrowo prezentowany jest po lewej
stronie.

Podsumowanie
Przedstawiony panel jest nowoczesnym narzędziem, które
dzięki swoim właściwościom i zawartemu oprogramowaniu
umożliwia ergonomiczne i elastyczne kształtowanie emisji światła
w systemie oświetleniowym przeznaczonym do wspomagania
rozwoju roślin.
Można go dostosować zarówno do potrzeb jednostek
badawczych jak i do wielkoskalowej produkcji
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Rys. 8. Sterownik, panel ustawień

Dolna część panelu zawiera informacje o aktualnym czasie i
dacie, poziomie oświetlenia zewnętrznego oraz godzinach
wschodu i zachodu słońca. Po prawej stronie ekranu znajdują się
przyciski umożliwiające: wejście w panel ustawień (rysunek 8),
listing programu emisji (rysunek 9), zatrzymanie/uruchomienie
programu oraz wyłączenie i włączenie wszystkich kanałów w
trybie manualnym.
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THE CONTROL OF FAN SPEED USING FPGA BOARDS
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Abstract. This article describes the implementation of a DC fan controller using a field-programmable gate array (FPGA). Hardware description
language (VHDL) is used to design and implement the processor of this controller. The processor is composed of a memory block that has a function
of generation a Look up Table (LUT). Data saved in the memory block are used to generate a triangular signal. A carried signal can be added. This signal
can be generated from digital temperature sensors. A comparator compares between the triangular signal and the carried signal to generate a PulseWidth Modulation (PWM) output that controls the fan speed. The fan speed depends on the digital temperature sensor output. When the output signal
of the sensor equals the output of the triangular wave, the fan speed is maximal and the temperature is high. This design requires a FPGA board
and software ISE 14.4.
Keywords: fan speed control, FPGA, PWM, VHDL, digital temperature sensor

STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ WENTYLATORA PRZY UŻYCIU
BEZPOŚREDNIO PROGRAMOWALNEJ MACIERZY BRAMEK (FPGA)
Streszczenie. Artykuł przedstawia implementację sterownika DC wentylatora używając bezpośrednio programowalnej macierzy bramek - FPGA
(ang. Field programmable gate array). Język VHDL (ang. Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language ) użyto do projektowania
i implementacji procesora tego kontrolera. Procesor składa się z bloku pamięci, mającej funkcję generowania struktury nazywanej tablicą (ang. Look up
Table – LUT). Dane zapamiętane w bloku pamięci używane są do generowania przebiegów trójkątnych. Komparator porównuje sygnał użyteczny, ten
wygenerowany przez cyfrowy czujnik temperatury, z sygnałem trójkątnym, aby sygnał wyjściowy modulowany szerokością impulsu (ang. PWM) regulował
prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora zależy od sygnału wyjściowego z cyfrowego czujnika temperatury. Kiedy sygnał wyjściowy czujnika jest równy
fali trójkątnej, wtedy prędkość wentylatora jest maksymalna a temperatura jest wysoka. Takie projektowanie wymaga FPGA i software ISE 14.4.
Słowa kluczowe: sterowanie prędkością wentylatora, FPGA, PWM, VHDL, cyfrowy czujnik temperatury

Introduction
The cooling fans are widely used in computers and electrical
equipment, because amount of heat is dissipated, and it must be in
normal limits. Increasing of heat over the normal limit causes
damage in components of electrical devices. The amount of heat
differs from device to another. For example, in AC inverters,
much of heat is generated by the switching transistors, in
notebooks the heat is generated by the processors.
A heat sinks and heat pipes are used to remove the heat, but
sometimes they are insufficient and the designers recommend
improving cooling circuit using fans. A simple integrated circuit in
the control system can add to drive a fan. The controlled fan
generates airflow around the chassis and the heat generating
components. There are many different types of fans and ways of
controlling them [1].
PWM control is used for controlling the fan speed. The analog
devices IC are used for generating PWM signals with low
frequency. In this way, the voltage applied to the fan is always
either zero or full scale. Figure 1 shows a control circuit with
PWM signal for controlling the fan speed. The advantage of this
circuit is that it is simple.

Fig. 1. Control circuit for fan speed

The PWM signal drives the fan by the drive FET. The
disadvantage of this circuit is that the fan is on or off, and the
change between these two modes causes an electric shock. This
shock can make damage for components of the circuit.
Sometimes, analog devices are used for generating PWM
signals. This method increases the cost of cooling circuit. In PC s

artykuł recenzowany/revised paper

boards, a programmable device generates PWM signal. In FPGA
boards, the same cooling circuit is used, and it has the same
disadvantages.
This article proposes new software that generates PWM signal
for driving the fan speed. The software is composed of block
memory for generating a triangular wave, data input coming from
the digital temperature sensor and comparator for comparing
between signals.

1. Field-programmable gate arrays overview
Field-programmable gate arrays (FPGAs) are programmable
digital logic chips that combine the best parts of Application
Specific Integrated Circuits (ASICs) and processor-based systems.
FPGAs is distinguished from Application Specific Integrated
Circuits (ASICs) that FPGAs can be reprogrammed to desired
applications or functionality requirements after manufacturing
while ASICs are manufactured for specific design tasks.
FPGAs are used by engineers in the design of specialized
integrated circuits (ICs) that can later be produced hard-wired in
large quantities for distribution to computer manufacturers.
FPGAs consist mainly of configurable logic blocks (CLBs)
which are connected via programmable interconnect. Moreover,
FPGAs include function logic blocks such as multipliers and
memory resources like embedded block RAM.
 The basic logic units of an FPGA are the configurable logic
blocks (CLBs) that are sometimes referred to as logic cells.
These CLBs consist basically (as is shown in Fig. 2) of two
basic components.
 Lookup Tables (LUTs): are used to implement function
generators in CLBs, and it can be considered as a memory that
includes the truth tables about implementation of all
combinatorial logic (ANDs, ORs, NANDs, XORs, and so on).
A truth table is a predefined list of outputs for every
combination of inputs.
 Flip-flops: are binary shift registers used for synchronization
logic and saving logical states among clock cycles within an
FPGA circuit. Flip-flop latches TRUE or FALSE (1 or 0
values) on its input at every clock edge, holds that value
constant until the next clock edge.
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Fig. 2. Logic-cell in FPGA

The fundamental principle of the work FPGA chip can be
described as a series of successive steps:
1) definition digital computing tasks in software using
development tools:
Recently, the rules of FPGA programming are changed by the
rise of high-level synthesis (HLS) design tools (e.g. NI Lab VIEW
system design software) that delivers new technologies to convert
graphical block diagrams into digital hardware circuitry.
Hardware Description Languages (HDLs) such as VHDL are
evolved into the primary languages to design the algorithms
running on the FPGA chip.
For a hybrid syntax, an external I/O ports are used to give
signals connected to internal signals that are wired to the functions
housed the algorithms.
Verification of the logic created by an FPGA programmer is
important to write test benches in HDL to exercise the FPGA
design. The test bench and FPGA code are run in a simulation
environment which models the hardware timing behavior of the
FPGA chip and displays all of the input and output signals to the
designer for test validation.
2) Compilation the tasks down to a configuration file:
After the completion of the FPGA design using HDL and
verification of it, there is a need to feed it into a compilation tool.
It takes the text-based logic and through several complex steps
synthesizes down the HDL into a configuration file that contains
information on how the components should be wired together.
However, it is important to appreciate how much is actually
happening when block diagrams are compiled down to execute in
chip.
In short, FPGAs have a great number of features such as
unprecedented logic density increases, embedded processors and
clocking; wherefore FPGAs are a better proposition for almost any
type of design. Hardware-timed speed and reliability are provided
using FPGAs.

2. PWM control

T

τ

Fig. 3. Triangular signal, data from sensor, and PWM signal

2.1. Triangular Wave Generator
The triangular wave generator is a block memory that contains
103 samples. The values of these samples are between 0 and 255
with a step 5.
Table I shows some samples of the block memory.
Table I. Some samples of the block memory
Number of sample
1
2
3
51
52
53
101
102
103

Value in Decimal
0
5
10
250
255
250
10
5
0

Table I shows that the sample are composed of two parts, the
first part is the rising slope and the second part is the falling slope.
The sample frequency is 50 MHz. the period of one sample is
given as:
,
(4)
T
 1

f clk

sample

Figure 3 shows the signals that can be used for generating the
PWM signal.
The duty cycle of PWM signal is given in the equation (1):

D 

T

,

(1)

where: 0  D  1
The average value of PWM signal that control the drive is
given in the equation (2):
(2)
Vout  D Vin .
The duty cycle value changes depending on the carried signal.
If the value of carried signal (data from sensor) equals the value of
triangular signal, the duty cycle is an approximate, and the equation (2) will be:
(3)
Vout  Vin .
Then the fan speed is maximal.

Value in Binary
00000000
00000101
00001010
11111010
11111111
11111010
00001010
00000101
00000000

Tsample  1

50

 20 nS .

The period of triangular wave can be deduced by:

T triangularwave  N  T sample ,

(5)

where: N is the number of samples in the block memory.

Ttriangularwave  103  20 ns  2.06 μs .
The frequency of triangular wave is given by equation (6):
,
ftriangularwave  1
Ttriangularwave

ftriangularwave  1

2.06

 485 kHz .

(6)
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The block memory also contains a processor for controlling
the output of sampling. The processor is a counter and the
numerical value of increases with the rising clock. After the
number (103) of samples, the triangular wave is formed.
From this result, the generator gives a triangular wave with
frequency 485 kHz. Figure 3 shown this wave.
VHDL is used for building the block memory [3].
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First, the timing constraints code is built for configuration and
using peripheries on FPGA board [6]. Figure 5 shows the
architecture of this code.

2.2. Comparator
The PWM signal is the output of the comparator [2], this
comparator compares the data coming from the block memory and
the data coming from digital temperature sensor. The fan speed
depends on the duty cycle of PWM signal. The duty cycle
increases, if the temperature increases and the fan speed will be
maximal, when the duty cycle equals one.
Figure 3 shows the PWM signal. If the data coming from digital temperature sensor is greater than the data coming from the
block memory by the counter, the PWM output will be high, and
if it is less than data of triangular signal formed in block memory,
the PWM output will low.
In addition to block memory and comparator, the design is
composed of digital clock manager (DCM). DCMs provide advanced clocking capabilities for FPGA application [4]. Figure 4
shows the scheme of proposed design.

Fig. 5. Architecture of timing constraints code

Second, the LogiCore IP ChipScope Pro is added to the design. This IP core is a virtual input/output that can monitor and
drive internal FPGA signals in real time.
A bit stream file is generated for download the design onto
FPGA board.

Fig. 6. Analysis of signals based ChipScope Pro

Fig. 4. The scheme of proposed desig



The block CONTROLDATAC is added for simulation the out
of digital temperature sensor. This block generates 8 bits. Two
push buttons can change the output of this block, according to the
change of temperature, from 0bx00000000 to 0bx1111111. The
output data present the carried signal that is compared with the
triangular wave. VHDL is used for generating this block.
In figure 3 is shown that block CONTROLDATAC uses a
clock signal coming from DCM. The frequency of this clock
depends on the CLKDV_OUT. The value of CLKDV_OUT is
given in equation (7):

CLKDVOUT 

f clk

divider




Figure 6 shows 3 buses of signals:
First bus represents data coming from digital temperature
sensor. This bus is composed of 8 bit.
Second bus represents the samples of block memory. This bus
is also composed of 8bits for generating the triangular wave.
Third bus represents the PWM signal. This signal is the result
of comparison between the data of previous buses.

(7)

where: fclk is 50 MHz, divider equals 10 in this design.
From equation (7), CLKDV_OUT can be deduced:

CLKDVOUT  50

10

 5 MHz

The clock signal is used for increment the counter using
buttons. RST signal is used for reset of the system to the
beginning, where a push button is used to do this function.

3. Testing and Monitoring Signals of Design
The signals of design are tested using ChipScope Pro program.
This program allows analyzing and monitoring the signals in the
system [5].

Fig. 7. Triangular wave with carried signal
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Figure 7 shows the triangular wave and the carried signal.
Triangular wave is the output of block memory, the full scale of
this wave is 255 (maximam value is 255).
Carried signal represents one value of the present temperature.
This value is variable according to the temperature of components
in FPGA board.

Fig. 8. PWM generator with variable duty cycle

Figure 8 illustrates the PWM signal that controls the drive of
fan motor.
The value of PWM signal is one, if the carried signal is greater
than triangular signal. The period of one cycle is calculated from
equation (5), where it was 2.06 µs.
The duty cycle of PWM signal can be calculated depending on
changing of digital output temperature sensor. If τ represents the
value of data coming from digital temperature sensor, and T
represents the full scale of data coming from block memory, the
present duty cycle D can be calculated from equation (1). Figure 5
shown that τ is 0hx88, and the full scale of triangular wave is
0hxFF, then the duty cycle is 53.3 %.
The value of PWM signal can be calculated from equation (2).
The voltage of bank in Spartan 3AN is 2.5 V, and the output voltage of PWM signal is Dx2.5 V. The output voltage changes from
0 to 100%x2.5 V, depending on the changing of duty cycle.
Figure (9) shows the PCB Circuit that can control the fan speed
in FPGA board.
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4. Conclusion
This article proposed a new method for controlling the fan
speed in FPGA boards. This method is composed of two parts: the
first part is software written using VHDL. Block memory
generates the triangular wave. Carried signal is the data output of
digital temperature sensor. Comparator compares between the
triangular wave and the carried signal. PWM generator is the
result of comparison.
The second part is hardware that represents the drive of the fan
motor. The drive is FET transistor with gate threshold voltage
2.4 V. Pull-up resistor is used to implement the logic level for
switching the transistor. A Tacho_signal pin is available, if the fan
has a tachometric output.
ChipScope pro software is used for monitoring and analysis
the data signals between the blocks of design. ISE 14.4 software
and Spartan 3AN board are used for test the design. The design
will be a part of FPGA board for improving the cooling system.
This design can also be used in PC boards and all boards that need
a cooling system. FPGAs are a better proposition for almost any
type of design.
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Abstract. Microorganism identification, primary bacterial identification and pathogen detection, is important in a lot of microbial scientific areas
(diagnosing of infection diseases, food protection). In this paper, the identification of the strains was performed by Near Infrared spectroscopy (wavelength
from 900 nm to 2500 nm). Different techniques for classification (CVA, ANN…) were examined. It was reached to 100% accuracy on limited count
of samples. Because a removing of water from sample represents a time-consuming step in sample preparation process, influence of water to spectrum
was examined. Near Infrared (NIR) spectroscopy seems to be a suitable method for rapid bacteria identification. It can be used in a wide variety of food
protection, medicine microbiology, bio-terrorism threats and environmental studies.
Keywords: infrared imaging, spectroscopy, cells, absorption, near infrared spectroscopy

IDENTYFIKACJA BAKTERII W WIDMIE BLISKIEJ PODCZERWIENI
Streszczenie. Identyfikacja mikroorganizmów, głównie identyfikacja bakterii i wykrywanie patogenów jest niezwykle istotnym zagadnieniem w wielu
dziedzinach mikrobiologii takich jak: diagnozowanie infekcji czy ochrona żywności. W tym artykule dokonano identyfikacji filtracji z pomocą bliskiej
podczerwieni (długość fali od 900 nm do 2500 nm). Sprawdzono różne techniki klasyfikacji (CVA, ANN …). Osiągnięto 100% dokładność na ograniczonej
liczbie próbek. Spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIR) wydaje się być właściwą metodą do szybkiej identyfikacji bakterii. Metoda ta może być użyta
do zabezpieczania żywności, w mikrobiologii, w walce przeciw bio-terroryzmowi, a także w badaniach środowiska.
Słowa kluczowe: obrazowanie w podczerwieni, spektroskopia, komórki, absorpcja, spektroskopia bliskiej podczerwieni

Introduction
Traditional methods of bacterial identification are based on
morphological examination of cells or colonies, using gram
staining, examining growth characteristics and biochemical
testing. These tests are time-consuming (in vitro cultivation) and
subject to important sources of uncertainty. Recently, advantages
of molecular techniques were exploited. Real time polymerase
chain reaction is currently the most frequent molecular technique.
This highly sensitive and specific method is used to amplify
DNA copies and enables its sequencing. Alternative molecular
technique is infra-red spectroscopy. Advantage of infrared
(especially NIR) spectroscopy lies in a rapidity and cheapness (no
additional reagents or pretreatment is applied). This type of
spectroscopy is a widespread technique in analytical chemistry.
Recently, we can see a growing interest of the NIR spectroscopy
in microbiology.
The membrane structure of bacterial cell and the ratio
of lipids, proteins, and polysaccharides (IR active molecule bonds
C-H, N-H, O-H) depend on the bacterial species. These changes
can appear in the IR vibration spectrum. An overtone and
combination bands would be detectable in the NIR spectrum.
Unlike the IR spectrum, NIR spectrum is difficult to interpret,
because of wide and overlapping combination and overtone peaks.
To eliminate this problem, chemometrics statistical methods are
utilized. Applied procedures for signal pre-processing and
classification have essential influence to final identification
efficiency.

(420nm-580nm) light was maintained around 0.85 (measured in
0,1 ml by Labsystems Bioscreen C). Near infra-red spectra
of bacteria in an aqueous solution were acquired by diffuse
reflectance integrating sphere in a region 1100 nm – 2500 nm
using FT-NIR Perkin Elmer Spectrum One NTS (Shelton, CT,
USA) instrument.
Transparent capsule with the test suspension was directly
placed on a measurement window. This technique allows
collecting transmitted and scattered light, which is useful for
studying chemical and physical properties of bacteria. All
accessories were cleaned by 70 % ethanol between measurements.
Final spectrum was consisted from 5090 points (4 cm-1 spectral
resolution) calculated from 128 scans.
Exact optical path length was specified by mirror adapter,
which defined samples thickness to 1mm. For ensure a sufficient
generality in data, 15 spectra from each bacterial strain were
acquired (see Fig. 1). These data was used for development and
validation of models.

1. Material and methods
In the first step, influence of water was examined. An absence
of water could leads to significant acceleration of examination
process. Main part of experiment was focused to verification and
validation of models.
Firstly, the spectra of a solution with three different common
food pathogen bacteria (Listeria ivanovii, Escherichia coli,
Salmonella) were acquired. Bacteria have grown in tryptic soy
(TSB) broth for 24 hours. Instant shaking accelerated bacteria
grow. To eliminate the effect of the supernatant, the samples were
centrifuged and the tryptic soy broth was changed by distilled
water. This procedure removes all potential products of bacteria
and provides the measurement of clear biomass. To ensure of the
same level of concentration, sample absorbance of wideband
artykuł recenzowany/revised paper

Fig. 1. Spectra of bacteria cells in water

In the second experiment, the same bacterial strains were
grown TSB. Samples were centrifuged and resuspended in
distilled water. Further, bacterial dispersion were filtered by glass
fiber filter and dehydrated to remove absorption effect of water.
The filter was putted directly to measuring window and covered
by aluminum mirror. On each filter, five measurements on
different place were carried out. Together, 20 spectra from each
bacterial strain were acquired (see Fig. 2).
IAPGOS, 2014, nr 3, 58-60
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Fig. 2. Experimental design (figure displays procedure for one bacterial strain)

Spectra-processing techniques in a both experiments were
carried out by Mathworks Matlab 8.1a. Derivation was performed
by Savitky-Golay algorithm, in order to ensure smooth spectra
without artifacts. For separate chemical absorption and light
scattering, EMSC algorithm [5] (Extended Multiplicative Scatter
Correction) was performed. EMSC algorithm can treat the NIR
spectrum to be more feasible to Beer’s law, which takes into
consideration only chemical light absorption.
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depending on relative position of item to PCA systems. SIMCA
was developed as alternative to principal component regression for
classification purposes, like PLS-DA was developed as extension
of PLS.
Partial least squares Discriminant Analysis (PLS-DA) [7] is
mathematically an adequate method, because PLS is defined for
quantitative variables. However, PLS-DA has been previously
shown that this works well in practice. Next introduced method,
Artificial Neural Network (ANN), [7] is loosely modeled brain’s
neural net for computation purposes.
It consists from number of simple, highly interconnected
processing elements, which process information by their dynamic
state response to external inputs. Connections are attenuated by
weights and outputs of neurons (processing element) are defined
by an activation function. ANN paradigm determines parameters
of ANN (num. of layers, num. of neurons, activation function,
learning function) and its need to be set very carefully.

Spectrum
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Fig. 3. Spectra of bacteria cells on glass filter. Bacteria strains are marked by
different color

Because bacteria identification is classification problem, and
Beer’s law quantifies components, it must be realized that
identification process is based on different amount of chemicals in
bacterial strains. EMSC model considers wavelength-depended,
multiplicative and additive effects (see eq. 1).
(1)
where I is a unity matrix, m is a mean spectrum (then mean of all
measurements), p belongs to first canonical component and λ is a
vector of wavelengths. The symbol ε represents a residuum caused
by uncertainties measurements. This equation is minimized using
the method of least squares.
Four classification methods were compared. Canonical Variate
Analysis (CVA) [7] is a set of classical methods related to linear
discriminant analysis. CVA is a discrimination method in which
vectors maximizing the ratio of within-groups and between-groups
variation.
Formalizing equation for performing a canonical correlation is
relatively simple (eq. 2.). Correlation matrix (R) is formed of
inverse correlation matrix (R-1) and correlation between input
(independent, spectral data) and output (grouping variable) – Ryx
Rxy. Space of CVA score computed in second experiment is
showed in figure 4. We can clearly see separated clusters of
different bacteria strains.

R  R yy1R yx R xx R xy

(2)

Next often used classification procedure is Soft Independent
Modeling of Class Analogies (SIMCA) [7]. In this procedure,
separate model for each class is created by principal component
analysis (PCA), considering only data related to one class. Each
New unknown item is assessed against each of the groups

Fig. 4. Result of CVA of dehydrated samples

For increasing prediction accuracy and making the model
simpler, spectrum resampling method can be applied. Spectra
were divided to 509 bands. 509 models were evaluated based on
the spectra without each band. By eliminating bands, model
increases classification accuracy which is repeated until reaching
the highest value of accuracy.
The method is similar to the well known “Jack-knifing
method“. An alternative method
is to1)select the variables,
(
according to Analyse of variance. Only variables with a high
variation between classes (dependency to variation among classes)
are considered.

2. Results and conclusions
In the spectrum of aqueous solution, peaks caused of water are
dominated (O-H band overtone occurred 1450 nm and wide O-H
combination band at 1950 nm).
Since these peaks are significantly stronger than signal caused
by bacteria cells, a detection of the signal of bacteria cells is
difficult task. Despite the application of advanced statistics, all the
performed models exhibit very low correct classification rates. In
the Fig. 3, the pure spectra of bacteria cells are shown. High data
variance according to different bacteria strains can be found at
band 2300-2500 nm. It could be related to lipids and proteins
contained in bacteria cells. The peaks around 1750 nm are related
to C-H first overtone and it can be next indicator of proteins and
their different ratios.
However, these signals are very weak in contrast of strong
absorption of water. This implies that direct NIR measurements of
biomass would need extreme concentrated samples to gain
sufficient signal from bacteria cells without spectra saturation by
water. Nevertheless, microbiology examination of aqueous
specimens according to overall chemical changes is still possible.
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All classification models were performed on a same set of
data. Accuracy of classifiers is expressed by correct classification
rate (CRR). CRR is computed by Leave-One-Label-Out CrossValidation method. Spectra obtained from different measurements
have diverse labels, totally 4 groups of measurements comprising
15 (5 for each bac. strain) spectra were used.
In every cross validation step, one group (1 measurement, i.e.
15 spectra) is excluded from training, and it is utilized for
validation. Successively, all groups are selected and final CRR is
computed as mean of CRR computed on all iterations.
Table 1. CRR of performed models (aqueous samples)

CRR [%]

CVA

PLS-DA
(5 comp)

SIMCA
(5 comp)

ANN
(10x10
neur.)

Derivation
+ EMSC

33

36

34

36

Optimizes
Der. + EMSC

35
(69x2 der.
points)

35
(127 der.
points)

37
(209 der.
points)

35
(69 der.
points)

After resampling
(71 spectra points)

40

45

34

35

Classification at CVA method was accomplished by K-nearest
neighbors algorithm (K=5). Technique is sensitive to the quality
of input spectra, in a case of improperly chosen properties of preprocessing, algorithm exhibits lower accuracy. Whereas PLS-DA
is more robust, but total accuracy (CCR) is lower. SIMCA shows
better results, if EMSC is utilized.
It can be due to performing PCA which takes into account
variance in spectra irrespective to classes. Strong adaptability of
ANN leads to high correct classification rate even without preprocessing. For correct working, ANN needs to enough number of
samples, if not this technique leads to over-fitting problem.
Therefore, in case of CRR of ANN, only preliminary results are
introduced.
We can see a positive effect of the resampling method. All
models achieved a high score because resampling procedure is
able to correct data and remove non dependent data. A similar
effect was reached by optimization. The optimized model shows
better results. Another losing of preprocessing methods leads to
performance decrease.
Overall, results indicated a good performance of models to
classify the different tested microorganisms; even though,
accuracy dependences on right choose of classifier and preprocessing method.
Table 2. CRR of performed models (dehydrated samples)
ANN
(10x10
neur.)
95

CRR[%]

CVA

PLS-DA
(5 comp)

SIMCA
(5 comp)

Raw spectra (SNV)
S-G 2th derivation,
69 samples
Derivation + EMSC

89

83

80

80

80

82

95

80
100
(69x2 der.
points)

85
90
(127 der.
points)

95
100
(209 der.
points)

100
100
(69 der.
points)

100

96

100

100

Optimizes
Der. + EMSC
After resampling
(71 spectra points)
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THE INFLUENCE OF PHASE SEQUENCE SELECTION ON MAGNETIC
FLUX DENSITY CURVE OF EHV CABLE LINE
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Abstract. The article deals with the hygienic limits in the Czech Republic for electric and magnetic fields radiated by Extra High Voltage cables with focus
on phase sequence selection for minimization of magnetic fields in the surroundings of cables and the change of magnetic flux density in the case of one
cable set outage of EHV line.
Keywords: hygienic limits, cable line, magnetic field, phase sequence

WPŁYW WYBORU KOLEJNOŚCI FAZ NA KRZYWĄ GĘSTOŚCI STRUMIENIA
MAGNETYCZNEGO W LINII KABLOWEJ NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ
Streszczenie. Artykuł dotyczy limitów środowiskowych w Republice Czeskiej dla pól elektrycznych oraz magnetycznych w okolicach linii kablowych
najwyższych napięć (NN), a zwłaszcza wyborem kolejności faz w celu minimalizacji pól magnetycznych w otoczeniu kabli oraz zmian gęstości strumienia
magnetycznego w przypadku awarii jednej wiązki kabli.
Słowa kluczowe: limity środowiskowe, linia kablowa, pole magnetyczne, kolejność faz

Introduction
Development of any linear construction in densely populated
areas is in Europe very difficult and leads to complicated and
lengthy permission processes involving many parties.
Transmission systems are not an exception. Transmission system
operators have faced many obstacles in their efforts to build new
lines for several last decades. Constrains are mostly given by
legislation and objections of environmental organizations or local
authorities. For example in Germany 800 km of EHV (Extra High
Voltage) lines was planned to be built during last decade with only
some 10 % actually put in operation [1].
One of the ways to solve this difficult situation is the usage of
cables instead of overhead lines. This solution is considerably
more expensive than construction of overhead lines and brings
new issues to planning and operation of power systems as well.
However, in some cases the usage of cables may be the only
suitable solution. While the application of HV cables up to voltage
levels around 100 kV is common, installation of EHV cables
remains rather rare both in and outside Europe. The situation in
the Czech Republic is even less developed than in an average
European country. There were only few applications of EHV
cables on the 400 kV level in the Czech Republic in 2013.
Installations are typically short cable connections in the area of
substations; no EHV cable was installed in public area. As for
today, there is no standard for 400 kV cable lines in the Czech
Republic. Future development in this area is expected.

1. Extra High Voltage Cables
High voltage and extra high voltage cables have been
successfully used for more than 80 years now. Conventional
cables with paper insulation have used pressurized oil to prevent
partial discharge activity. While in the U.S. pipe-type cable has
been typical – HPFF/HPLF (high-pressure fluid-filled/liquidfilled) – self-contained cable has been dominating (SCFF/SCLF)
in Europe and Asia. SCFF has proven high reliability and long
lifetimes. However, oil leakage has been an environmental
concern; installation and maintenance has been complicated due to
the pressurized oil as well. The development of polyethylene
insulation brought extruded XLPE (cross-linked polyethylene)
cables to high voltage levels in 1970s and since then the voltage
levels have increased, reaching EHV level in late 1990s. Extruded
cables offer low environmental risk (so-called dry insulation),
lower losses, easier handling and manipulation and today also
slightly lower cost. Nowadays the EHV AC cable market segment
is dominated by single core extruded XLPE cables.
The magnetic properties of both of the cable types are
practically the same. Magnetic field outside long single-core cable
artykuł recenzowany/revised paper

(i.e. around long conductor) can be derived from
Ampere – Maxwell law. The insulation material of a cable does
not play significant role in magnitude of the magnetic field.
Experience with laying SCFF cables is to a certain extent
transferable to XLPE cables as well, as the requirements for good
heat transfer and strength of magnetic field remain the same.
Various configurations of installation and geometric
configurations are possible, for 380 kV (or 400 kV) cable usage
of trenches (often with back-fill to improve heat transfer of dry
soil) and ducts in flat formation is common. The topic of
geometrical configuration and its impact on magnetic field is
discussed in following chapters.
The statistics presented by CIGRE in 2007 [5] show that for
voltages range 315 – 500 kV only 0.5 % of circuits is
underground. The leader in usage of EHV cables is Singapore,
with total length 111 km covering 100 % of all EHV circuits.
Denmark, Korea, Austria and United Kingdom use cables for 4 –
1.5 % of circuits; substantial length is also installed in the U.S.
(536 km), but it represents only 0.4 % of total EHV circuit length.
The main reasons for such low share are high investment costs (up
to 20 times higher than for overhead line of the same transmission
capacity; varies by case) and high capacitance resulting to need of
substantial compensation for long cables. Therefore the arguments
leading to construction of cable systems are typically political
decisions, environmental and technical issues (e.g. not enough
space for overhead line corridor in urban areas). Since the
knowledge of behavior of long EHV cable systems and their
impact on system is limited, such cables are often equipped with
extensive measurement system and are subjects of ongoing
research (e.g. Randstad 380 kV Zuidring in the Netherlands).
Only 27% of the EHV cables are XLPE cables, which is the
consequence of late introduction of XLPE cables for this voltage
level. The market development, as well as the numbers for lower
voltage ranges (e.g. 47 % share of XLPE for range 110-219 kV)
suggest that the share of XLPE cables will be increasing. New
data on cable usage in transmission grids will likely be available
around 2018, as similar study to CIGRE TB 338 was conducted
also in 1996 (CIGRE TB 110 [4]). Even though noticeable
increase in EHV cable usage is expected, such systems remain an
expensive technical challenge.

2. Hygienic Limits
The installation of cables brings the issue of limits for induced
current density, magnetic and electric fields in the surroundings of
the cable line. General limits are given by directive 2004/40/EC of
the European Parliament and the Council [8] which was
implemented to the Czech Republic legal system as well.
The hygienic limits regulating the usage of EHV cables in the
IAPGOS, 2014, nr 3, 61-64
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Czech Republic are specified by regulation no. 1/2008 col. from
12th December 2007 [6].
Three quantities are used for evaluation of ill-effect of
non-ionizing radiation to human body for installations of EHV
cables – so-called modified induced current density, magnetic flux
density and electric field strength. The induced current is given by
parameters of magnetic and electric fields; the exact equations for
calculation of the current density the regulation no. 1/2008 col. [6]
does not contain. The regulation gives the requirements for
referential values of magnetic flux density and electric field
strength of various frequencies for two categories of persons
(public and staff). The referential levels are valid for field which is
not deformed by presence of persons in the examined area. In case
of strongly inhomogeneous field in the considered area, referential
value is compared to average field intensity across area
corresponding to the position of spine or head of the exposed
person, or to the value in the geometric center of the area.
The maximal allowed value of the modified induced current
density Jmod cannot be exceeded at any moment of time. The
recalculated value for frequency 50 Hz is limited to 10 mA/m2 for
employees and 2 mA/m2 for the public; both values are for the
central nervous system. The limiting value depends also on the
affected part of the body. The central nervous system is the most
sensitive to affection; the limiting values for the rest of the body
are 5 times higher. According to regulation no. 1/2008
subsequently amended regulation no. 106/2010 col. the modified
current density Jmod, is defined as current flowing vertically
through 100 mm2 area divided by this area, which is modified by
filter with frequency characteristic described in the regulation. [6]
For European network (frequency 50 Hz) the maximal limits
for magnetic flux density and electric field strength for permanent
exposition in rms values are shown in Tab. 1.
Table 1. Reference values for permanent exposition and frequency 50 Hz according
to the regulation no. 1/2008 col. [6]
Erms (kV/m)

Brms (μT)

staff

public

staff

public

10

5

500

100

2.1. The Usage of Limits for Magnetic Flux Density
and Electric Field Strength
The limits given by the regulation no. 1/2008 col. are specific,
but the comparison between maximal allowed electric field
strength and magnetic flux density and maximal current density
shows space for some flexibility. This conclusion is reached by
applying the rules given by the regulation [6] and empirical
experience [2]. It can be derived that the referential value of
electric field strength 5 kV/m evokes current density only
1.39 mA/m2, while the limit is 2 mA/m2. To reach maximal
current density the electric field would have to be 7.2 kV/m.
Similarly, referential value for magnetic flux density 100 µT
results to current density 0.82 mA/m2, hence the magnetic flux
density can reach up to 245 µT. The value of current density is
given by magnetic and electric parts. Therefore the values
7.2 kV/m and 245 µT are usable only for cases where one of the
fields is equal zero or can be neglected.
The hygienic limits impose boundaries for laying of the
cables. The author designs the heights in which magnetic flux
density are investigated: 0.2 m, 1 m and 1.5 m. The lowest value
0.2 m was specified for general public – persons with central
nervous system positioned close to the ground (e.g. playing
children), when the cables are laid down in publicly accessible
areas. Therefore the measurement of magnetic field should be
done in height of 20 cm and higher. According to the hygienic
limits, referential value 100 µT should be kept. This value can be
exceeded without violating limits for maximal current density.
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3. The Possibilities of Magnetic Fields Reduction
The laying depth of the cable is given among others
conditions, e.g. soil mechanical and thermal properties, also by
limits of magnetic and electric fields. The electric field strength at
the ground surface in case of cable placed under ground is limited
and can be neglected. There are five possibilities to reduce
magnetic fields:
- increase the depth of the cable trench,
- increase distance between cables,
- installation of ferromagnetic or conductive plates or loops,
- screen connection of cables’ shields,
- phase sequence selection of cables.
It is not feasible to lay the cables in deep trenches for
economic and technical reasons. The shielding connection and
configuration of cables have to be studied as suitable approaches
to decrease magnitude of fields.
For long AC cables symmetrical cross-bonding connection of
the screen is typically used. That means that cables’ sheath are
cyclically interrupted and screens are crossed in cable sections of
the same length. In case the cable is operated at the nominal
values, the current flows in the cable screen do not exceed 20 or
30 amperes. Magnetic fields are not reduced in this case and reach
higher values than in the case of screens grounded at both ends of
cables without cross-bonding, where the induced current in
sheaths reaches approx. 40 % of core currents. However, since
high screen currents lead to higher losses and reduced ampacity of
the cable, symmetrical cross-bonding is the typical connection and
it is used in the study case in following section.
Another way to reduce magnetic field is to set the sequence of
phases in an optimal way. In case of one group of cables (L1 L2
L3) there is only one curve of magnetic flux density and the phase
sequence has no influence on the curve. The situation differs
completely when more cables per phase are used, which is studied
in the following chapter.

4. Simulation
The goal of the simulation was to investigate limits and issues
of full substitution of EHV overhead lines by cables with focus
on hygienic limits for magnetic flux density and electric field
strength, especially the impact of selection of phase sequence.
Two cases were studied, a situation of cable line with two cable
groups and case of doubled cable line (4 cable groups in total)
with outage of one cable group of the EHV line.
The worst case scenario – limits for general public and central
nervous system – is studied in both cases. As mentioned earlier,
electric field strength on the ground surface level is negligible and
therefore is neglected.

Fig. 1. The cable distribution in the trench

EHV cables carrying nominal current 1250 A with
symmetrical cross-bonding is used in the study. The earth-cables
which are able to reduce the magnetic flux density surrounding the
cables by factor 0.7 to 0.9 (depending on position of cables) are
not installed. Trenches were made by digging; their depth was
determined in previous studies [2, 3, 7] and is 1.8 m. Simulation
deals only with cables in the trench; transitions cable-overhead
line or ground-air are not considered. The scheme of the trench
and cable distribution there can be seen in Fig. 1.
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4.1. Phase Sequence Selection
The first case is focused on the situation with two cable
groups; distances between cables are 0.5-0.5-2-0.5-0.5 m. For two
cables per phase 6 basic combinations with different magnetic
curves can be drafted, as shown in Tab. 2.

|Brms| (μT)

The design of simulations and determination of their
parameters were done by the main author. The simulations were
processed by the program EMTP-ATP in company EGU - HV
LABORATORY.

63

70

0.2 m

60

1.0 m
1.5 m

50
40
30
20
10
0

Table 2. Variations of phases

-6

-4

Phases
123 – 132

123 - 312

123 – 213

123 - 231

123 - 321

0

2

4

The combinations which are mixing up the groups (e.g. 121323) are not mentioned, as such designs lead to even higher values
of magnetic flux density and hence there is no need to investigate
them.
The resulting maximal values of induced current density and
magnetic flux density for each combination are given in Tab. 3
where the best values were obtained for combination
L1-L2-L3---L2-L1-L3. However, study by EGU – HV
LABORATORY [7] showed that magnetic flux density would rise
more rapidly at ground-air transition. Therefore the best
combination is: L1-L2-L3---L1-L2-L3 which provides better
results for transitions while maintaining comparable values for
underground sections.
Curves of magnetic flux density at different height are
presented in Fig. 2 for the best solution given by combination
L1-L2-L3---L1-L2-L3 and in Fig. 3 for the worst solution for
sequence L1-L2-L3---L3-L2-L1. The eminent influence of the
phase sequence combination on magnetic flux density can be
clearly observed in Fig. 4, where the best solution provides
decrease of maximal value of magnetic flux density from 65 µT to
49.6 µT, compared to the worst solution. The comparison between
both curves shows different shape of the curves as well.
Table 3. Maximal magnetic flux density at height 0.2 m up to ground and
corresponding current density
Phases configuration

|Brms|, (T)

Jrms, (mA/m2)

L1-L2-L3---L1-L2-L3

49.6

0.40

L1-L2-L3---L2-L3-L1

56.9

0.46

L1-L2-L3---L3-L1-L2

57.8

0.47

L1-L2-L3---L1-L3-L2

49.6

0.40

L1-L2-L3---L3-L2-L1

65

0.53

L1-L2-L3---L2-L1-L3

48.7

0.40

70

L1-L2-L3---L1-L2-L3

60

L1-L2-L3---L3-L2-L1

50
40

30
20
10
0
-6

-4

-2
0
2
Distance from axis (m)

4

70

0.2 m

60

1.0 m

4.2. The Cable Set Outage of EHV line
The design with four parallel cables per phase (each carrying
current 1250 A) was simulated in order to demonstrate solution
which maintains the transmission capacity of a replaced overhead
corridor. The influence of outage of one of the inner cable sets of
the corridor on magnetic flux density was investigated. Distances
between cables are 0.5-0.5-2-0.5-0.5-9-0.5-0.5-2-0.5-0.5 m; phase
sequence is L1-L2-L3---L1-L2-L3 L1-L2-L3---L1-L2-L3.
The resulting curves for normal operation and outage of one of
the inner cable sets are shown in Fig. 5 and Fig. 6, respectively.
The results show that the outage of one set of cables does not lead
to increase of magnetic field density as in case of non-optimal
phase sequence selection. Authors confirmed that this conclusion
is also valid for outage of outer cable sets.

0,2 m
1m
1,5 m

50

1.5 m

50

6

Fig. 4. Magnetic flux density distribution for the best and the worst combination at
0.2 m

60

40

40

|B rms| (µT)

|Brms| (μT)

6

Fig. 3. Magnetic flux density distribution for the worst combination

|Brms| (μT)

123 - 123

-2

Distance from axis (m)

30
20

30
20
10
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0

0

-6

-4

-2

0

2

Distance from axis (m)
Fig. 2. Magnetic flux density distribution for the best combination
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5. Conclusion
The article deals with hygienic standard for magnetic and
electric fields and modified induced current density according to
regulation of the Czech Republic no. 1/2008 col. and studies the
influence of phase sequence on maximal magnetic flux density as
well as the influence of outage of one of the cable sets for designs
with multiple cables per phase.
The usage of EHV cables is still rare (0.5% of total EHV
circuits length), especially due to high costs. Usage of
cross-bonding for cable shield has no impact on magnetic flux
density; deep trenches are not feasible for technical and economic
reasons. Therefore the possibilities to reduce magnitude of
magnetic field in the surroundings of the cable are limited to
installation of earth-cables, ferromagnetic plates and to
optimization of phase sequence (especially for installations with
more than one cable per phase).
Magnetic flux density at height 0.2 m above ground (the
height selected for public areas with public laying on the ground
as the worst scenario from hygienic limits point of view) around
cable line 2x1250 A (two cables per phase, 1250 A each) laid in
depth 1.8 m was simulated for all reasonable phase sequences.
Simulation results and further discussion suggest that the
recommended phase sequence layout is L1-L2-L3---L1-L2-L3.
Magnetic flux density above cable line 4x1250 A (two cables
per phase, 1250 A each, doubled cable line) laid in the same depth
was simulated in case of outage of one of the cable groups for the
best phase sequence L1-L2-L3---L1-L2-L3 L1-L2-L3---L1-L2L3. The simulation results and further discussion suggest that the
outage of one cable group has no negative impact on magnetic
flux density from hygienic limits point of view.
Regulation sets limits for induced current density and
referential values for electric and magnetic fields. Further
investigation suggests some room for flexibility, especially while
taking into account negligible electrical field’s strength outside
underground cables. Worst-case scenario for publically accessible
area (current density limited to 2 mA/m2 at all time) was studied.
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APPLICATION OF A BIOSENSOR BASED ON SPR
USING SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETER
Katarína Bombarová, Juraj Chlpík, Július Cirák
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Institute of Nuclear and Physical Engineering, Bratislava

Abstract. The work is focused on the possibility to use spectroscopic ellipsometer in biosensor application. Operation of the ellipsometer is enhanced
by the feature of TIRE (Total Internal Reflection Ellipsometry). The principal goal is to detect analytes in aqueous solutions at low concentrations below
0.1 nmol/l.
Keywords: SPR, Ellipsometry, TIRE, biosensor

ZASTOSOWANIE CZUJNIKA BIOLOGICZNEGO BAZUJĄCEGO NA POWIERZCHNIOWYM
REZONANSIE PLAZMONU (SPR) UŻYWAJĄCEGO ELIPSOMETRII SPEKTROSKOWPOWEJ
Streszczenie. Praca koncentruje się na możliwości wykorzystania elipsometrii spektroskopowej w aplikacjach czujnika biologicznego. Działanie
elipsometru potęguje cechy TIRE (ang. Total Internal Reflection Ellipsometry). Głównym celem jest wykrywanie składników czy substancji chemicznych
w roztworze wodnym przy niskich stężeniach poniżej 0,1 nmol / l.
Słowa kluczowe: SPR, elipsometria, TIRE, biosensor

Introduction
Surface Plasmon Resonance (SPR) is an effect occurring at the
metal/dielectric interface. This phenomenon allows toobserve
nano-changes in thickness, density fluctuation or molecular
adsorption on a metal surface [4]. Surface Plasmon Resonance
(SPR) sensors are widely used in biochemistry and pharmacology
due to their high sensitivity. They are based on the angular
measurement of reflectance of p-polarized light reflected from a
metal-dielectric surface.
For a specific wavelength of light and an angle of incidence
when the condition of surface plasmon generation is fulfiled, the
light energy leaks to the surface plasmon polariton and a rapid
decrease in Rp is observed. The resonance condition is highly
sensitive to material properties at the metal-dielectrics interface. If
any change occurs near the metal surface, e.g. organic molecules
are adsorbed onto the metal, the minima in reflectance are shifted
to different angles of incidence or wavelengths [5].
Total Internal Reflection Ellipsometry (TIRE) combines two
techniques, ellipsometry and SPR, in order to reach better
sensitivity. By TIRE, higher sensitivity can be achieved allowing
monitoring small molecules binding to the metal substrate. The
method can be used to detect affinity interactions on the surface in
optical biosensors.
The presented work shows possibility of using ellipsometer
Horiba Jobin-Yvon MM-16 enhanced by TIRE as a biosensor
based on SPR [3]. Spectroscopic ellipsometer is a device set to
investigate properties of thin layers on a solid substrate. The
measurement time of spectroscopic ellipsometer is sufficient
enough for monitoring slow surface chemical processes.
Moreover, SPR enhancement improves sensitivity of the
ellipsometer below 1 nm in layer thickness.

1. Ellipsometry and TIRE
Ellipsometry is a nondestrustive optical method used in a wide
range of thin layers applications. The basic principle is
observation of polarization state changes in the reflected light.
After the reflection of light from a layered surface, both the
amplitude and the phase of p and s polarization components are
changed. Analyzing the data measured, the ellipsometric
parameters Δ (phase difference) and ψ (ratio of Fresnel’s
reflection amplitudes) are extracted using the ellipsometric
equation [2]

rp / rs  tan ei
where rp, rs are complex Fresnel’s reflection amplitudes [3].
artykuł recenzowany/revised paper

(1)

When specific conditions (angle of incidence AOI,
wavelength) for SPR generation are fulfilled, the energy of
p component of incident light is transformed into the surface
plasmon polariton. This resonant process results in light intensity
extinction, which could be observed as a considerable minimum in
reflectance Rp spectra (Fig. 2 left). TIRE can be applied only when
the light passes through optical boundary with the lower index of
refraction on the other side and under the total internal reflection
condition. If the incident angle is greater than the critical (cut off)
angle, the beam does not penetrate into the second medium and
the evanescent wave occurs.

Fig. 1. TIRE optical scheme

2. Results and discussion
Kretschmann’s configuration was used in the TIRE
experiment. Light beam emitted from the ellipsometer output head
passes the optical right-angle BK-7 prism and impinges under the
total reflection condition on the glass plate covered with 50 nm
gold layer.
The glass plate was optically coupled to the prism via
immersion oil. The plate with the gold layer was attached to the
Teflon trough of 3 cm3 (Fig. 1). The spectroscopic polarimeter
Horiba Jobin MM-16 with a spectral range of 430  850 nm and
2 nm resolution was used. The device is equipped with a
motorized goniometer providing the external angle of incidence
between 45° and 90° with 0.01° step [1].
Taking into account 2 nm spectral resolution of MM-16 and
considering SPR generation as a resonant process, Δ parameter
measurement in the vicinity of the SPR point is more sensitive
than Rp. Comparing the standard deviation  = 0.62° of Δ as
given by a long-term measurement and the temperature gradient of
water near the room temperature ∂n/∂T = -8.0×10-5 K-1, the
standard deviation of the refractive index of water n = 3.3×10-6
was obtained.
This number indicates that variations of material parameters
can be determined at the level of order of magnitude 10−5 using
this method. The gradient of rapidly falling Δ in the vicinity of the
resonance wavelength (λR = 682 nm) was –1.52° per the limiting
AOI step (Fig. 2) [2].
IAPGOS, 2014, nr 3, 65-67
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Fig. 6 contains the measured dependence of ellipsometric
parameter Δ on the angle of incidence (AOI). The measurement
documents the ability of spectroscopic ellipsometry to record
really subtle changes in SPR generation conditions.

Linear fit
Measurement

DeltaDEG

75

Fig. 2. Reflectance of p-polarized light vs. Δ spectra simulation

70

65 Slope –152
3
Intercept 12.2 x 10 DEG
80,00

80,05

80,10

Angle of incidence DEG
Fig. 6. Limiting angle of incidence step measurement

Fig. 3. Shift by the change of different angle of incident

We carried out several measurements to prove how the SPR
effect depends on the angle of incidence (Fig. 3). The varying
conditions also have an influence on the dependence of Δ on
wavelength, as it is obvious from Fig. 4. The slopes of the linear
parts are as follows -115, -59.7, -25.9, -15.2, and -8.5 in
unit’s°/nm (Fig. 4).

Some thermal measurements are shown in Fig 7a and 7b. The
water was cooled from temperature 35° to room temperature
(19°). The temperature of water was measurement by a digital
thermometer. The angle of incidence was set to 83° and Δ was
measured at 677 nm. Fig. 7a shows a comparison of the
measurement and the theoretical model. The reason of the
difference between the measurement and the calculation at higher
temperature is caused by the fact that the theoretical model
includes only temperature and refractive index of water. In the real
experiment the increasing temperature is relevant also for the glass
substrate and the prism.

Fig. 7a. Comparison of theoretical model with experiment for temperature
measurement

Fig. 4. Comparison of Δ for different angles of incidence

A solid line in Fig. 5 depicts gradient of Δ at different angles
of incidence. A dashed line shows a course of SPR wavelengths
vs. angle of incidence. The slope of Δ in the linear part is
30.3 DEG/nm and the optimum angle of incidence 82°.

Fig. 7b. Dependence of the resonant wavelength of SPR on the temperature of water

Fig. 5. The dependence of the slope of Δ and SPR wavelengths vs. angle of incidence

artykuł recenzowany/revised paper

In our theoretical calculations we were able to estimate
changes in RP and Δ attributed to subtle variations in thickness of
the organic layer. In Fig. 8 a simulation of increasing thickness of
the layer is presented and its effect on the wavelength. The SPR
resonant wavelengths are 717.97 nm and 718 nm, for thickness of
2 nm and 2.01 nm, respectively.

IAPGOS, 2014, nr 3, 66-67

ISSN 2083-0157

IAPGOŚ 3/2014

67

3. Remarks and conclusion
The possibility of using spectroscopic ellipsometer Horiba
Jobin-Yvon MM-16 enhanced by TIRE as an SPR biosensor was
shown. In the vicinity of the SPR resonance λR the rapid linear
change of Δ was exploited to detect the limiting index of
refraction of water change σn = 3.3×10-6 and to reveal the
exponentially saturated adsorption process of 0.3 nmol/l
concentration of the human thrombin on aptamer biosensor. TIRE
approach serves as a sufficient step to achieve considerably
enhanced sensitivity of the device in monitoring biomolecules
adsorption processes.
Fig. 8. Simulated Rp minimum shift after the organic thickness was increase

It means that the increase in thickness of the organic layer
with the index of refraction of 1.45 between 2.00 nm and 2.01 nm
caused a SPR resonant wavelength shift by 0.03 nm, which is
beyond the MM-16 spectral resolution and this effect, cannot be
detected at all. On the other hand, as to the parameter Δ, it changes
by 0.59° and this shift is measurable. The change of the Δ
parameter with increasing thickness of the layer on the metal
surface with step 0.01 nm is visible from Fig. 9. The working
point was chosen at 718 nm.
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Fig. 9. Change of the Δ parameter with increasing thickness of layer

As biosensor application a monolayer of an aptamer molecule
for human thrombin deposited on 50 nm gold layer was used. The
exponentially shaped saturation curve of the thrombin adsorption
on the aptamer receptor is shown in Fig. 10. The detection limit of
thrombin concentration in the buffer solution was less than
0.3 nmol/l.
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METODY WYZNACZANIA STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORÓW
STOSOWANE W POJAZDACH ELEKTRYCZNYCH, URZĄDZENIACH
PRZENOŚNYCH I W LABORATORIUM
Tomasz Rudnicki, Stefan Wójtowicz
Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Zakład Systemów Pomiarowo-Diagnostycznych

Streszczenie. Stan naładowania akumulatora jest bardzo istotnym parametrem dla użytkownika pojazdu elektrycznego lub urządzenia przenośnego.
Pozwala on oszacować pozostały czas pracy, a w przypadku pojazdów elektrycznych dostępny zasięg. Artykuł przedstawia najważniejsze metody służące
do wyznaczania stanu naładowania akumulatorów, stosowane w urządzeniach przenośnych, pojazdach elektrycznych, a także w badaniach
laboratoryjnych. Wyjaśniono istotę działania każdej z metod, opisano ich wady i zalety oraz możliwości zastosowania do konkretnych urządzeń.
Słowa kluczowe: akumulatory, stan naładowania, samochody elektryczne, spektroskopia impedancyjna

METHODS FOR DETERMINING THE STATE-OF-CHARGE OF BATTERIES USED IN ELECTRIC
VEHICLES, MOBILE DEVICES, AND AT LABORATORY
Abstract. State-of-charge of battery is a very important parameter for any electrical vehicle or mobile device user. It allows estimating the time range and
in the case of electric vehicles available distance range. The paper presents the main methods for determining the state-of-charge of batteries used in
portable devices, electric vehicles, and at laboratories. The principle of each method, described here, their advantages and disadvantages and
applicability to specific devices has been explained.
Keywords: batteries, state-of-charge, electric vehicles, electrochemical impedance spectroscopy

Wstęp
W dzisiejszych czasach produkuje się bardzo wiele urządzeń,
posiadających własne źródło energii, którym jest najczęściej
akumulator elektrochemiczny. Akumulatory kwasowo-ołowiowe
są stosowane w większych aplikacjach takich jak pojazdy
i samochody elektryczne, jako akumulatory rozruchowe
w samochodach spalinowych, a także w zasilaniu awaryjnym.
Ogniwa niklowo-wodorkowe używane są małych urządzeniach
przenośnych jako zamienniki popularnych ogniw pierwotnych
(R03, R06 itp.), a niklowo-kadmowe w elektronarzędziach.
Technologia ogniw litowo-jonowych jest obecnie najbardziej
rozpowszechniona (w kilku odmianach). Praktycznie wszystkie
telefony komórkowe, laptopy, tablety i inne urządzenia przenośne
są zasilane akumulatorami na bazie litu. Elektronarzędzia
przenośne nowej generacji, a także już większość produkowanych
samochodów elektrycznych jest zasilanych z akumulatorów
litowo-jonowych. Niezależnie od technologii, każdy akumulator
ma swoją określoną pojemność znamionową. Jest to ilość ładunku
elektrycznego wyrażona w [Ah] jaką może oddać w pełni sprawny
i naładowany akumulator do osiągnięcia stanu normalnego
wyładowania. Jednym z ważniejszych parametrów mierzonych
podczas pracy akumulatora jest stan jego naładowania (ang. SOC
– State Of Charge). Przekłada się on bezpośrednio na pozostały
czas pracy urządzenia, co w przypadku pojazdu jest równoznaczne
z jego zasięgiem. Istnieje kilka metod wyznaczania stanu
naładowania. W niniejszym artykule zostaną one opisane
i porównane.

2. Zliczanie ładunku (Coulomb counting)
Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda służąca
do określania stanu naładowania akumulatora zarówno w
urządzeniach przenośnych jak i samochodach elektrycznych. W
tej metodzie ilość ładunku zgromadzonego w akumulatorze jest
szacowana na podstawie ciągłej kontroli jego przepływu –
dokładnym pomiarze prądu ładowania i rozładowania.
Stan naładowania akumulatora jest obliczany za pomocą całki
prądu po czasie jego przepływu:

SOC = SOC0 +

1
Qzn

t

 I

a

 I s dt

(1)

t0

gdzie: SOC0 – początkowy stan naładowania, Qzn – pojemność
znamionowa akumulatora, Ia – prąd pobierany lub dostarczany do
akumulatora, Is – prąd strat.

1. Test rozładowania
Jest to metoda, która pozwala najdokładniej oszacować stan
naładowania. Stosuje się ją często do badania pojemności
zasobników energii w pojazdach elektrycznych. Badanie jest
wykonywane najczęściej w laboratorium. Polega na obciążeniu
ogniwa lub baterii ogniw odpowiednio dobranym stałym prądem
i pomiarze czasu całkowitego rozładowania. Wadami tej metody
jest czasochłonność i konieczność rozłączenia obwodu zasilania
w urządzeniu badanym.

artykuł recenzowany/revised paper

Rys. 1. Przebieg prądu ładowania akumulatora. Ładunek dostarczony do
akumulatora jest całką prądu ładowania po czasie i jest równy polu powierzchni pod
wykresem prądu

Błędy pomiaru w tej metodzie wynikają z dwóch głównych
powodów: niedokładnego pomiaru prądu i strat energii podczas
ładowania.
Metoda
nie
uwzględnia
również
prądu
samorozładowania akumulatora (nie jest zalecana do pracy z
akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, które mają wysoki
współczynnik samorozładowania). Aby zmaksymalizować
dokładność tej metody konieczna jest okresowa kalibracja układu.
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Tabela 1. Zależność gęstości elektrolitu od stanu naładowania w 12 voltowym
akumulatorze kwasowo–ołowiowym

3. Pomiar napięcia spoczynkowego akumulatora
Jest to najprostsza metoda, wykorzystująca zależność napięcia
na zaciskach akumulatora od stanu naładowania (napięcie
akumulatora
rozładowanego
jest
zawsze
niższe
niż
naładowanego). Jej dokładność może być dość wysoka, ale muszą
być spełnione określone warunki. Wiarygodne wyniki są
otrzymywane przy całkowicie nieobciążonym akumulatorze, w
stanie równowagi termodynamicznej (przy ustabilizowanym
napięciu spoczynkowym). Zaburzenia stanu równowagi są
spowodowane pobieraniem lub oddawaniem prądu przez
akumulator i mogą się utrzymywać jeszcze przez wiele godzin po
zakończeniu tych procesów. Każdy rodzaj ogniwa ma swoją
własną charakterystykę napięcia od stanu naładowania. Metoda
pomiaru napięcia jest najbardziej odpowiednia dla ogniw
kwasowo-ołowiowch, ponieważ posiadają one liniową
charakterystykę V(SoC). W przypadku ogniw litowo- jonowych
napięcie rozładowania jest praktycznie niezmienne w dużym
zakresie SoC, co komplikuje zastosowanie tej metody. Metoda
napięciowa jest najczęściej stosowana w pojazdach golfowych,
skuterach elektrycznych i wózkach inwalidzkich.

Stan naładowania
akumulatora

Uśredniona wartość
gęstości elektrolitu

Napięcie spoczynkowe
akumulatora

100%

1,265

12,65

75%

1,225

12,45

50%

1,190

12,24

25%

1,155

12,06

0%

1,120

11,88

Niestety każda metoda pomiaru SoC niesie za sobą ryzyko
błędów. Nawet w dwóch akumulatorach tego samego typu,
od tego samego producenta, gęstości elektrolitu przy pełnym
naładowaniu lub rozładowaniu mogą się różnić. Również zmiana
temperatury elektrolitu wpływa na zmianę jego gęstości.
Gęstość elektrolitu [g/cm3]
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Rys. 4. Zależność gęstości elektrolitu od temperatury w stanie pełnego naładowania
akumulatora

Aby zwiększyć dokładność tej metody, pomiar należy
wykonywać w stałej temperaturze, a także po ustabilizowaniu się
elektrolitu – po kilku godzinach od zakończenia ładowania lub
rozładowywania.

5. Badanie rezystancji wewnętrznej ogniwa
Rys. 2. Zależność napięcia spoczynkowego akumulatora kwasowo-ołowiowego od
stanu naładowania

Kolejną metodą służącą do oszacowania stanu naładowania
akumulatora jest pomiar jego rezystancji wewnętrznej.
Do wyznaczenia rezystancji wewnętrznej metodą techniczną
przeprowadza się dwa pomiary:
 pomiar napięcia spoczynkowego U0,
 pomiar napięcia akumulatora obciążonego Uobc rezystorem
o znanej wartości Rz.
Rezystancję wewnętrzną oblicza się według wzoru:

U

Rw = Rz  0  1
 U obc 

Rys. 3. Zależność napięcia spoczynkowego akumulatora litowo-jonowego od stanu
naładowania

4. Pomiar gęstości elektrolitu
Alternatywną metodą wyznaczania stanu naładowania jest
pomiar gęstości elektrolitu. Może być on stosowany jedynie
do akumulatorów kwasowo-ołowiowych i niklowo-kadmowych
z ciekłym elektrolitem. Podczas rozładowania akumulatora
kwasowo-ołowiowego zachodzi reakcja kwasu siarkowego
z ołowiem, w wyniki czego powstaje siarczan ołowiu i woda:

Pb + PbO2 + 2H2SO4  2PbSO4 + 2H2O

(3)

gdzie: Rw – rezystancja wewnętrzna ogniwa, Rz – rezystancja
obciążenia, U0 – napięcie nieobciążonego akumulatora,
Uobc – napięcie akumulatora pod obciążeniem.
Rezystancja wewnętrzna ma ścisły związek ze stanem
naładowania akumulatora, lecz nie jest to zależność liniowa.
W przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych najmniejsza
rezystancja występuje przy pełnym naładowaniu, a największa
przy całkowitym rozładowaniu. Charakterystyka Rw(SoC)
dla ogniw niklowo-wodorkowych oraz litowo-jonowych ma już
inny charakter i jest zależna od sposobu rozładowania.

(2)

Kwas siarkowy jest zatem zużywany przez co gęstość
elektrolitu maleje. Podczas ładowania zachodzą odwrotne reakcje,
gęstość elektrolitu rośnie. Gęstość kwasu zmienia się w przedziale
od 1,3 g/cm3 przy pełnym naładowaniu do 1,1 g/cm3 przy pełnym
rozładowaniu i jest wprost proporcjonalna do stanu naładowania.
Do jej pomiaru służy przyrząd zwany areometrem.

Rys. 5. Zależność rezystancji wewnętrznej akumulatora kwasowo-ołowiowego od
stanu naładowania. Porównanie charakterystyk dla akumulatora nowego i zużytego
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Wartość rezystancji zależy w dużym stopniu od czasu pomiaru
pod obciążeniem, a także temperatury. Analiza wyników ze
względu na nieliniowe charakterystyki jest dość trudna. Ta metoda
jest bardziej miarodajna w wyznaczeniu SoH (ang. State–of–
Health) – „stanu zdrowia” akumulatora.

6. Spektroskopia impedancja
Spektroskopia impedancyjna (ang. EIS – Electrochemical
Impedance Spectroscopy) jest powszechnie stosowaną metodą w
badaniach elektrochemicznych. Mechanizm tej metody polega na
naruszeniu równowagi układu badanego poprzez „wstrzyknięcie”
sygnału zmiennoprądowego o znanej amplitudzie i częstotliwości.
Odpowiedź następuje w formie prądowej o amplitudzie
pomniejszonej o impedancje badanego obiektu i przesunięciu
fazowym względem sygnału zadanego. Na podstawie powyższych
danych obliczana jest impedancja. Pomiary są dokonywane w
zadanym przedziale częstotliwości. Nowatorskim rozwiązaniem
jest zastosowanie tej metody do badań akumulatorów.

ISSN 2083-0157

7. Wnioski
W niniejszym artykule zostały przedstawione i opisane w
skrócie najpopularniejsze metody, służące do wyznaczania stanu
naładowania akumulatora. Większość z nich ma zastosowanie
głównie do akumulatorów kwasowo-ołowiowych, lecz niektóre z
nich nadają się również do innych rodzajów ogniw. Najczęściej
stosowaną obecnie techniką jest zliczanie ładunku (Coulomb
counting, Ah counting), ponieważ jest to najbardziej bezpośrednia,
dość dokładna i nie zakłócająca pracy urządzenia metoda, a
zarazem łatwa do zainstalowania w układzie. Czasami stosowana
jest w połączeniu z innymi metodami. Test rozładowania i pomiar
impedancji wewnętrznej są przeprowadzane najczęściej w
laboratorium. Przy pomocy spektrografii impedancyjnej można
już testować akumulatory rozruchowe. Dla ogniw litowojonowych jest ona nadal w fazie rozwojowej.
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Rys. 7. Prezentacja wyników z 20 badanych ogniw

Interpretacja wyników takiego badania jest jednak dość
skomplikowana, szczególnie dla ogniw litowo-jonowych
(rozbudowane schematy zastępcze zawierające nieliniowe
elementy). Dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych istnieją
urządzenia, które potrafią wyznaczyć ich pojemność i zdolność
rozruchową.
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METODY BALANSOWANIA OGNIW W TRAKCYJNYCH
AKUMULATORACH LITOWO-JONOWYCH
Tomasz Rudnicki
Instytut Elektrotechniki w Warszawie, Zakład Systemów Pomiarowo-Diagnostycznych

Streszczenie. Akumulatory w technologii litowo-jonowej posiadają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi.
Wysoka energia i moc właściwa, możliwość szybkiego ładowania, szerszy zakres temperatur pracy to cechy szczególnie doceniane w zastosowaniach
trakcyjnych. Jednak wymagają one współpracy układów zabezpieczających i sterujących ich pracą. Jedną z ważniejszych funkcji takiego układu jest
funkcja balansowania, czyli wyrównywania poziomu naładowania poszczególnych ogniw. W niniejszym artykule wyjaśniono cel balansowania, opisano
metody realizacji tego procesu z uwzględnieniem zalet i wad każdej z nich.
Słowa kluczowe: balansowanie ogniw, balansowanie aktywne, balansowanie pasywne, akumulatory litowo-jonowe, BMS

BALANCING METHOD OF LITHIUM – ION TRACTION BATTERIES
Abstract. Batteries in lithium-ion technology have many advantages over traditional lead-acid batteries. High specific energy and power, quick-charging,
wide operating temperature range are their main features particularly appreciated in traction applications. However, they require safety and control
systems for their work. One of the major functions of such a system is a function of balancing, equalizing the charge level of individual cells. This paper
presents balancing metod of li-ion batteries.
Keywords: cell balancing, active balancing, passive balancing, li-ion battery, battery management system

Wstęp

3. Balansowanie pasywne

Nowoczesny litowo-jonowy akumulator trakcyjny, składający
się często z ponad stu ogniw jest skomplikowanym urządzeniem.
Akumulatory w tej technologii posiadają wiele zalet nad
kwasowo-ołowiowymi magazynami energii, lecz są bardzo
wrażliwe na przeładowanie. Wymagają dokładnej kontroli
napięcia podczas ładowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa
i poprawnej pracy takiego urządzenia podczas przyjmowania
i oddawania energii stosuje się system zarządzający baterią BMS
(ang. Battery Management System). Jedną z ważniejszych funkcji
systemu BMS jest funkcja balansowania ogniw. Odpowiada
ona za zapewnienie równomiernego poziomu naładowania
wszystkich ogniw w akumulatorze, a także niedopuszczenie
do przeładowania żadnego z nich.

Najważniejszymi elementami wchodzącymi w skład układu
balansowania pasywnego są: mikrokontroler, multiplekser
i rezystory rozpraszające energię. Podczas ładowania napięcia
poszczególnych ogniw są na bieżąco monitorowane. Napięcie jest
mierzone w mikrokontrolerze kolejno na każdym ogniwie,
przełączanym za pomocą multipleksera. Kiedy napięcie
w którymś z ogniw zacznie przekraczać poziom pozostałych,
ładowanie zostaje zatrzymane, a wykryte ogniwo zostaje
obciążone rezystorem, do czasu zrównania poziomu naładowania
z innymi ogniwami. Ładowanie zostaje kontynuowane i trwa
do czasu wykrycia kolejnego przeładowania. Taki cykl jest
powtarzany do osiągnięcia przez wszystkie ogniwa jednakowego
poziomu pełnego naładowania.

1. Balansowanie ogniw
Proces balansowania ogniw polega na równoważeniu poziomu
naładowania ogniw w akumulatorze. W każdym, nawet fabrycznie
nowym akumulatorze występują minimalne różnice pomiędzy
pojedynczymi ogniwami pod względem pojemności i rezystancji
wewnętrznej. Te różnice mogą się pogłębiać w trakcie
eksploatacji. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem może być
praca poszczególnych ogniw w różnych temperaturach.
Akumulatory kwasowe posiadają naturalny mechanizm
samowyrównywania. Przeładowane ogniwa oddają energię
w procesie gazowania (elektrolizy wody zawartej w elektrolicie
na tlen i wodór), a w tym czasie słabsze ogniwa zostaną
doładowane do pełnej pojemności. W przypadku baterii litowojonowych wymagane jest stosowanie elektronicznych układów
balansujących.. Akumulator zbalansowany pozwala na
wykorzystywanie jego pełnej pojemności i utrzymanie jej przez
cały okres eksploatacji.

Rys. 1. Charakterystyka procesu balansowania pasywnego

2. Podział metod balansowania
Istnieją różnorodne metody prowadzące do zrównoważenia
poziomu naładowania ogniw w akumulatorze. Można je podzielić
na metody pasywne i aktywne. Balansowanie pasywne polega
na rozpraszaniu nadmiarowej energii na ciepło za pomocą
rezystorów.
Balansowanie
aktywne
(nierozpraszające)
wykorzystuje energie z przeładowanych ogniw, przekazując
ją do ogniw niedoładowanych. W metodach aktywnych
przekazywanie energii realizuje się za pośrednictwem
kondensatora, lub transformatora.
artykuł recenzowany/revised paper

Rys. 2. Układ balansowania pasywnego
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4. Balansowanie aktywne
Balansowanie aktywne ma za zadanie zwiększyć efektywność
procesu wyrównywania energii w ogniwach, poprzez
odzyskiwanie energii z przeładowanych ogniw i dostarczaniu jej
do niedoładowanych. Działanie tej metody oparte jest
na zastosowaniu dodatkowego elementu pojemnościowego
lub indukcyjnego, który może przyjmować i oddawać energię.
Można wyróżnić dwie główne odmiany balansowania aktywnego:
metoda kondensatorowa i transformatorowa.

5. Metoda przełączalnego kondensatora
Układ przełączalnego kondensatora (ang. Flying capacitor)
składa się z elementu magazynującego energię (kondensatora),
elementów łączeniowych, oraz elektroniki sterującej. Istotą
działania tego układu jest odbieranie porcji energii z jednego
ogniwa, chwilowym przechowaniu jej w kondensatorze,
a następnie oddaniu jej do kolejnego ogniwa. Układ sterowania
łączy kondensator kolejno z każdym ogniwem za pośrednictwem
kluczy tranzystorowych. W zależności od różnicy potencjałów
pomiędzy ogniwami, kondensator oddaje lub przyjmuje energię.
Następują kolejne przełączenia, aż do ostatniego ogniwa,
a następnie cykl jest powtarzany do czasu zbalansowania baterii.
Kondensator uśrednia napięcia pomiędzy ogniwami. Ta metoda
jest mało wydajna, ponieważ różnice napięć pomiędzy ogniwami
w akumulatorze są minimalne (rzędu miliwoltów). Jej
zastosowanie ogranicza się do akumulatorów o niewielkiej liczbie
ogniw i małej pojemności.

Rys. 4. Transformator z przełączalnym uzwojeniem wtórnym [2]

Rys. 5. Transformator wielouzwojeniowy [2]

Tą metodą można szybko zbalansować akumulator z dużą
liczbą ogniw, przy minimalnych stratach. Wadami tej metody jest
potrzeba zastosowania skomplikowanego transformatora oraz
dużej liczby prostowników (dla każdego ogniwa).

8. Posumowanie

Rys. 3. Układ przełączalnego transformatora [2]

Bardziej rozwiniętą wersją tej metody jest inteligentne
wyszukiwanie ogniw do balansowania. Kondensator zostaje
naładowany z ogniwa najbardziej naładowanego, a rozładowany
na ogniwie najmniej naładowanym. Ta metoda znacznie
przyspiesza proces balansowania, lecz wymaga dużej ilości
łączników i bardziej skomplikowanej elektroniki, przez co staje
się bardziej kosztowna.

6. Transformator z przełączalnym uzwojeniem
wtórnym
Głównym elementem tego układu jest transformator, którego
uzwojenie pierwotne jest podłączone do całego pakietu ogniw, a
uzwojenie wtórne poprzez prostownik za pomocą kluczy
tranzystorowych do ogniwa wybranego przez sterownik. Energia
przekazywana jest w postaci krótkich impulsów. Ta metoda
pozwala na szybkie wyrównywanie poziomu naładowania
poszczególnych ogniw, lecz jej sprawność jest niska z powodu
strat przełączeniowych i magnetycznych.

Istnieje wiele odmian układów balansujących, mogących
współpracować z akumulatorami trakcyjnymi. Wybór takiego
układu powinien być dopasowany do konkretnego zastosowania.
Układy pasywne są najtańsze ale i najmniej efektywne. Używa się
ich w akumulatorach o małej liczbie ogniw. W zastosowaniach
trakcyjnych, gdzie liczy się wysoka sprawność układu zasilania
stosuje się najczęściej układy nierozpraszające – aktywne.
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Abstract. In this paper the characteristics of PL112.10 plate piezo-bender are analyzed. Simple numeric model of piezo element was created and compared
with real data. The system of accurate position control of piezo element was designed and its features were discussed in context with piezo-bender`s
hysteresis and sampling frequency. The achieved results are presented along with the description of used methods and equipment including the description
of constructed testing appliance.
Keywords: piezoelectric actuators, controllability, control system

STEROWALNOŚĆ I ANALIZA ZGINANIA SIŁOWNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO
Streszczenie. Artykuł opisuje zastosowanie i badanie piezoelementu PL112.10. Autorzy zidentyfikowali parametry symulacyjne piezo, wykonali jego model
oraz porównali zachowanie modelu i rzeczywistego elementu piezo. Dalsze prace skupione były na budowie precyzyjnego systemu regulacji położenia
wykorzystującego badany element. Pod uwagę wzięto jego histerezę, a badania przeprowadzono dla różnych częstotliwości próbkowania. Końcowa część
artykułu zawiera opis stosowanych metod i urządzeń pomiarowych oraz uzyskane wyniki badań.
Słowa kluczowe: siłowniki piezoelektryczne, pozycjonowanie, sterowanie

Introduction

2. Measurements

The phenomenon of piezoelectricity was first discovered
by Jacques and Pierre Curie in 1880, but one of the first important
applications of piezoelectric materials took place in 1917 when
Paul Langevin used an ultrasonic transducer in his research
of underwater acoustics, particularly focusing on submarines
detection through echo location using high frequency ultra sonic
waves. However problems with production of piezoelectric
crystals based on Potassium sodium tartrate (The Seignette's salt)
delayed the mass production wide usage of this materials for many
decades.
Nowadays piezoelectric materials can be found in many
applications such as sound generation or detection, micro
balancing and ultrafine focusing optical and other accurate
assemblies, noise and vibration damping etc. Aim of this work is
to analyze properties of piezo-bender and design a high-precision
control system robust to piezo hysteresis, variable input error and
noise feedback signal. The purpose of this research is in ultrafine
flow control of application specific servo valves.

The practical experiment with model identification
and controller testing was implemented on described hardware
using low sampling frequency of 1 kHz and subsequently even
lower 100 Hz sampling frequency was tested and results were
compared. The influence of sampling frequency on system
parameters and behavior is described further. Transfer function
with identified parameters of numeric model is as follows:

The range of response variable measured by displacement
sensor according to presented settings was 0.030 V to 0.220 V
corresponding to driving voltages -30 V to 30 V respectively.
Measurements were carried out using three different types
of driving signal functions: square signal, continuous 1 Hz sinus
function and semi-continuous linear function signal.
The identification measurements used optimized progression
of square signal in addition.

1. Assembly description
The piezo element used for the research was PICMA® Bender
Piezo Actuator PL112.10 with operating voltage ±30 V and
displacement range ±80 (±20%) μm. Resonant frequency
of selected piezo actuator is 2000 Hz ±20 %. One of the most
important features of not only this piezo bender is a strong
hysteresis, which is graphically depicted in fig. 2. For analysis and
comparison the non-hysteresis numerical model was created using
numeric dynamic system identification methods. Model
parameters were identified by finding the minimum of an
unconstrained multivariable optimizing function created in
Matlab.
The bender was powered by High Power Monolithic
Operational Amplifier OPA541 connected to dSPACE DS 2102
DAC. Position feedback was realized by HBM WETA1/2 E11684
Inductive Displacement Transducer.
For the measurement, identification of parameters and control
the dSPACE modular measurement system was used. dSPACE
is a producer of development and testing tools for mechatronic
control systems used widely in automotive or aviation industry as
well as at research plants. Used assembly consists of DS2002
MUX ADC board with thirty two analog input channels and DS
2102 DAC with eight 16 bit output channels and 2 µs settling
time. The voltage range of dSPACE modules was set on +/-10 V
except the case of measured signal from displacement sensor
where sufficient +/-5 V was chosen in order to achieve higher
precision.
artykuł recenzowany/revised paper

Fig. 1. Comparison of real and simulated step response

Normalized graph of model response to the optimized driving
function is shown in fig. 2. Since usability of simple
non-hysteresis model is examined, the response of the linear
simulated system is strictly replicating the demanded trajectory
in contrast to measured response of real piezo bender which
suffers from strong hysteresis effect. The velocity deviation
amounts up to 10 % of full range. The graph below shows that
simple linear models are not suitable for precise modelling
of piezo materials behavior. But as will be shown further,
it is sufficient for need of this article.
It was shown that simple linear numeric model cannot fully
simulate piezo actuator behavior. On the other hand it can
be used for testing and approximate determination of controller
type and parameters. It was simulated and real model verified that
IAPGOS, 2014, nr 3, 73-74
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for the need of this application the PI controller is the most
suitable. Since desired sampling frequency for real set-up was
1 kHz, the simulation parameters are to be set the same. With
resonant frequency of this particular bender being approximately
2 kHz, the danger of destroying the device is not eminent since
sampling frequency is way below this limit. In the other case
the precautions have to be considered in order to protect
the device from getting into resonance and subsequently get
destroyed. It will be shown, that for this purpose the simulation
with presented model is sufficient.
Fig. 4. Real control system response to external error (100 Hz, P=9, I=900 set-up)

4. Remarks and conclusion

Fig. 2. Comparison of model response and real system response with hysteresis

3. Control system characteristics
As stated above the PI controller was chosen as the most
appropriate structure type for the piezo bender. By combination
of methods the parameters for the controller were determined
and tested both on numerical model and real system. The system
response for selected settings P=2, I=1400 is depicted below
in figure 3.

Piezoelectric bender actuator was analyzed; its simple model
was created and compared with reality. The usability of this
numerical model was discussed and subsequently the model was
used for controller parameters setting.
It was presented that even with low sampling frequency of the
feedback circuit it is possible to build a robust control system
without the actual need of advanced hysteresis modelling of the
piezoelectric material properties.
Although it is recommended to use a different type of
displacement feedback device, ideally an optical displacement
sensor, it was shown that controllability of piezo bender is
possible even with significantly distorted feedback signal. This
may be important in applications where contactless optical
measuring is not possible or advisable.
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Fig. 3. Linear function response of model and real system

Due to the limited range of symbolic control variables it is
necessary to use PID Anti-windup control mechanism.
As a method of anti-windup the back-calculation was selected.
As is shown on semi-continuous driving signal in fig. 3,
the capability of precise tracking of desired trajectory of real
system is very high and it corresponds with numeric model. The
linear model proved to be sufficient for this kind of application.
The process of testing and identifying PI parameters was
repeated for very low sampling frequency of 100 Hz. The usability
of the solution was verified since for settings of P=9, I=900 very
fast response of 1-2 samples (10-20 ms) was received without any
undesirable overlap or oscillations after non-continuous test
jumps.
Also the robustness against external errors was tested for
all of mentioned settings. Figure 4 contains depiction of 100 Hz,
P=9, I=900 set-up reaction to external force. Designed regulator
eliminated external influence up to the saturation of ±30 V system
limits.
As it is visible in fig. 4 fast harmonic error, determined by the
sampling frequency, will shortly influence the position deviation
in the limits of 10 – 20 ms system reaction time. In case of 1 kHz
sampling frequency is significantly eliminated.
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MODIFICATION OF TCP SYN FLOOD (DOS)
ATTACK DETECTION ALGORITHM
Tomáš Halagan, Tomáš Kováčik
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Abstract. This work focuses onto proposal and implementation of modification of SYN flood (DoS) attack detection algorithm. Based on Counting Bloom
filter, the attack detection algorithm is proposed and implemented into KaTaLyzer network traffic monitoring tool. TCP attacks can be detected
and network administrator can be notified in real-time about ongoing attack by using different notification methods.
Keywords: DoS, TCP, SYN, flood attack, network security, notification messages, detection module

MODYFIKACJA ALGORYTMU WYKRYWANIA ZMASOWEGO ATAKU TCP SYN FLOOD (DoS)
Streszczenie. Praca koncentruje się na propozycji implementacji modyfikacji algorytmu wykrywania zmasowanego SYN flood (DoS) ataku. Bazując na
filtrze typu Counting Bloom, zaproponowano algorytm wykrywania ataku i zaimplementowano w narzędziu monitorowania ruchu w sieci - KaTaLyzer.
Ataki TCP mogą być wykrywane i administrator sieci może być powiadamiany w czasie rzeczywistym o przeprowadzanym ataku dzięki różnym metodom
powiadamiania.
Słowa kluczowe: DoS, TCP, SYN, zmasowany atak, zabezpieczenia sieci, komunikaty powiadamiania, moduł wykrywania

Introduction
Computer network security and privacy is currently on very
high level due to various detection algorithms or protection
mechanisms implemented on various network layers, network
devices and directly in operating systems. Despite of all these, the
most important factor remains in information about currently
ongoing attack which administrators need to have in adequate
time. Hence, this area is a space to create new effective solutions
to detect and provide such information.
In this work we focus on proposal of modification of SYN
flood attack detection algorithm and its implementation into
KaTaLyzer network traffic monitoring tool which has been
developed at STUBA [1]. Based on Counting Bloom Filter (CBF)
mechanism, our contribution is in modification and usage of the
CBF of its tables which are used for storing counters of half-open
connections (TCP). After detecting ongoing attack, network
administrator is notified by chosen notification methods.
It is assumed familiarity with the issue of DoS SYN flood
attack. In case you are not familiar with DoS SYN flood attack,
you can find more information at this link [2].

However, it is possible that this operation will affect bits which
were set to 1 by hash function for different element of IP set.
In this situation the Bloom filter no longer provides correct
representation of the elements of the IP set.
This problem was solved in work [2] which outlined new data
structure called Counting Bloom Filter (CBF). In the CBF data
structure, bits in vector V are replaced by integers which are used
as counters. If we want to save a track of element ipx in the data
structure, each counter corresponding value of independent hash
functions will be incremented. During deletion of an element
appropriate counters are decremented.

1.3. Modified CBF
Simplification of the CBF structure is one of our
contributions. The solution consists of one table of counters used
for inbound and one table of counters used for outbound TCP
connections. Such simplification can be done as in defined short
time interval the tables of counters are re-initialized to 0.
Increment and decrement of the counters are designed to fit the
proposed solutions to detect SYN flood attack and these will be
described in later section S-Orthros detection algorithm.

1. Bloom filter and its modification

1.4. Independent Hash Functions

1.1. Bloom Filter algorithm

Finding well designed set of hash functions is as important for
the correct storage and distribution of elements in the CBF data
structure as well as for the performance of hash functions. In a
comparative study performed by Chen and Yeung in paper [1],
there are independent hashes functions designed which have low
probability of collision. 32-bit IP address is used as a key for the
hash functions.
The hash functions are defined as follows:
hi(IP ) = (IP + IP mod pi) mod n, 1≤i≤k,
where mod denotes the modulus operation, n is the row length of
the hash table, and pi is a prime number less than n.
Following table shows comparison of the proposed hash
function with other known hash functions.
Our examination resulted in setting variables as follows:
n=1024, k=4.

Mathematics behind the Bloom Filter data structure is
following: consider a set of m elements, in our case a set of m IP
addresses, IP ={ ip1; ip2; ip3; …ipm}. The set will be described by
a vector V which is n bits long, it is initially set to n zeros. Next,
consider k independent hash functions which are used by the
Bloom filter to generate k hash values from each of elements of
the IP set. The hash functions output values are from range
{1, …, n} and represent index in the vector V. If ith hash function
hi(), 1≤i≤k, applied to members of IP, ipj  IP, 1≤j≤m results in
value K, i.e. K= hi(ipj), Kth bit of the V vector is set to 1. For each
element ipi  IP, 1≤i≤k, Kth bit of V vector is set to 1, while
K=hi(ipj), for each 1≤j≤m, 1≤i≤k.
According to relations among the hash functions and
overlapping of their results, bits in V vector can be set to 1
multiple times. However, only the first setting of Kth bit to 1
changes the value of the bit.

1.2. Counting Bloom Filter
Assume a situation in which the elements of IP set change
periodically and thus they are being inserted to and deleted from
the data structure. Inserting elements is a simple process which we
described above. When we want to delete an element from Bloom
filter data structure, we need to set the corresponding bits to zero.

Table 1. Table tested hash functions [1]
Hash function

Consumed time (s)

Our function

0.187

Number of collisions
0

Robert’s 32-bit function

0.188

3838

Robert’s 96-bit function

0.250

0

Cruth’s function

0.031

977

Hybrid function

0.328

0
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2. Detection algorithm S-Orthros

As mentioned above, the algorithm for detecting SYN Flood
attack uses CBF data structure which is modified for our attack
detection purposes. Modification of the data structure has yielded
to simplification and clarification of the solution and also the
algorithm itself. The intention is therefore the evaluation of the
conditions and thus attack detection for a given constant time
interval.
Consider the case where the detection algorithm cooperates
with a measuring tool which is used to capture and analyze
network traffic in real time. At the beginning, the network
administrator starts the process of capturing network traffic which
runs as the main program. Other processes are invoked and run as
separate threads. At the end of the main process of capturing
network traffic also other running threads are closed.
After a defined time, another process is run to analyze the
measured network traffic information. In this process, the data
which are important for the detection algorithm S-Orthros are
being stored. In this case, the relevant data are source and
destination IP addresses and these are saved through the
independent hash functions to the modified CBF. The modified
CBF consists of two tables containing N counters.
The first table is used to store information about the source IP
address while the second table provides space to store destination
IP addresses. During the analysis, the detection algorithm
S-Orthros collects information about initiated connection, i.e.
SYN packet and information of confirmation of the connection,
i.e. ACK packet. If analysis detects SYN packet, the data structure
is incremented - both tables of counters are modified. In case of
ACK packet confirming SYN packet, data structures in both tables
are decremented. If there is no flood attack, the handshake is
correct, and data structures remain empty - a pair of IP addresses
in the first SYN packet is stored, and after confirming ACK packet
they are cleared.

ISSN 2083-0157

In case of flood attack, values in CBF structure are very rising.
Threshold of acceptable half-open connections has been
empirically set to 50. Verification process compares this threshold
value with the measured SYN-SENT value and according to the
result either starts or does not starts the process of creating an alert
message.

3. Evaluating proposed solution
Through Modified CBF we are able to distinguish different
variations of SYN flood attacks. We have identified the following
possible TCP SYN attacks:
 Random SYN flood – generating a random source spoofed IP
address for each packet
 Subnet SYN flood – generating source spoofed IP address
from specific subnet for each packet
 Fixed SYN flood - several IP addresses from which the attack
is launched
Each one of these attacks can be identified thanks to the
typical arrangement of IP addresses stored in the used data
structure. This arrangement of IP addresses has been verified by
table editor on sample of 250.000 IP addresses and the results are
shown in the following figure 1 shown below.
We can clearly see that the system is being attacked as the
values are much higher than 0 level which describes usual traffic.

4. Conclusion
We proposed and implemented detection module S-Orthros
based on modified Counting Bloom filter, which provides
information about currently ongoing TCP SYN attack to network
administrator. Detection module has been tested for several TCP
SYN attacks and its functionality has been verified and evaluated.
Within the detection module has been proposed and implemented
various methods for the timely sending of information about the
ongoing attack. For its extensiveness they have not been described
in this paper.

Fig. 1. TCP SYN attacks
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Abstract. Paper presents a research related to the design of a new concept of hybrid energy system. It describes actually used concepts and the benefits
of new design. Subsequently, the problems of the proper systems setting and working conditions are discussed and the new concept of the systems settings
is presented. Research is further enhanced by comparing with the simulation model assuming the weather data acquired for the test location.
The measured data are compared with the results of simulation.
Keywords: hybrid energy system, MATLAB simulation, optimization

HYBRYDOWY SYSTEM ENERGETYCZNY – NOWA KONCEPCJA I OPTYMALIZACJA
Streszczenie. Artykuł przedstawia projekt nowej koncepcji hybrydowego systemu energetycznego. W pracy przedstawiono aktualnie stosowane koncepcje
i na ich tle zalety nowego podejścia. Następnie dyskutowano odpowiednie ustawienia i warunki pracy systemu oraz przedstawiono nową koncepcję
systemu. Dodatkowo badania są zilustrowane porównaniem z modelem symulacyjnym, przy założeniu, że dane pogodowe pozyskane zostały dla testowej
lokalizacji.
Słowa kluczowe: hybrydowy system energetyczny, symulacja w MATLAB-ie, optymalizacja

Introduction
The paper deals with the hybrid energy system consisting
of a wind turbine, photovoltaic panels and batteries. System
is recently in the phase of optimization and initial testing.
Therefore, only the preliminary results are demonstrated in this
paper. Further research will be aimed on proper configuration
of all individual subsystems and processing the measured data.
Subsequently, the optimization steps will be performed. Part of
the research is focused on the effect of different subsystems on
the overall efficiency and the possible ways, that can lead
to improvement of the system performance.

1. Description of the Hybrid Energy System
The hybrid energy system is situated on the roof of the
Department of Electrical Power Engineering building at Faculty
of Electrical Engineering and Communication Brno University
of Technology. Department's location is 49°13'38.413"N,
16°34'26.217"E. According to the PVGIS [2], the predicted annual
solar irradiance is between 1085 and 1111 kWh/m2. The estimated
average wind speed, measured at 10 m above the surface,
is between 3 and 3.5 m/s.
The system is designed as a combination of three–blade,
horizontal axis wind turbine, PV panels and deep cycle gel battery
banks suitable for application in solar and wind systems.
Wind turbine Whisper 200 has nominal power 1kW
at 11.6 m/s of the wind speed. It contains permanent magnet
synchronous generator (PMSG) with 48 V AC output, connected
to the passive 3-phase 6-pulse rectifier and then to the DC/DC
regulator (Tristar MPPT-60).
Nine Solarwatt M250 60 GET AK photovoltaic panels provide
the peak power 2250 Wp and are connected in three strings
to another DC/DC regulator (Tristar MPPT-60). Both DC/DC
regulators are connected to the two battery banks (48 V DC,
200 Ah) each consisting of serial connection of four deep cycles
gel batteries (FG12-200DG).
Two power inverters (Studer XTM 2600) are working
in master-slave mode, providing the AC power from the entire
system.

of 30 seconds. This time is adequate for the time constant of
the radiometer. Additionally, the actual weather data are available
on the website, which refreshes each 10 seconds. More detailed
description of the data acquisition system is presented in [3].
The measured data are further processed with a MATLAB
script to obtain the selected values (daily, monthly statistic) and to
plot the graphs.
According to the analyzed data, the average wind speed and
the solar irradiation for individual months are shown in Tab. 1.
The monthly solar irradiation corresponds with the estimated
results with the PVGIS [2]. The difference between the measured
and estimated value of the solar irradiation in the May 2014
is caused by the incomplete data set caused by the datalogger
malfunction.
Tab. 1. Monthly results from the weather data acquisition

Month
December 2013
January 2014
February 2014
March 2014
April 2014
May 2014
June 2014

Average
wind speed
(m/s)

Maximal
wind speed
(m/s)

2.552
2.102
2.505
2.483
2.263
2.770
2.271

16.8
13.7
13.7
17.5
17.8
19.7
13.8

Measured
solar
irradiation
(kWh/m2)
11.03
17.87
37.76
98.73
126.13
93.99
157.54

Estimated
solar
irradiation
(kWh/m2)
25.7
26.2
43.7
89
138
163
169

In the Fig. 1 the waveforms of the voltages and currents from
PMSG before (CH1-CH3) and after the rectifier (CH4) are shown.
A resistor was as the load. The reason for this measurement was
mainly to verify the generator function in the initial testing phase.
The waveforms have been measured by HIOKI 3390 power
analyzer. The results from these measurements are further used
for validation of the simulation model described subsequently.

2. Performed Measurements
The weather data acquisition is performed by the CMP21
radiometer, which measures the normal radiant flux density
and the outdoor temperature. Wind data are measured by Mierij
Meteo system. The Unitronics Vision V1040 PLC serves
as the data logger, which gathers measured data and stores it
to an EXCEL file at the end of an each day. Gathered data are
represented by the samples of the immediate values in the periods
artykuł recenzowany/revised paper

Fig. 1. Measured Waveforms of AC (CH1-CH3) and rectified (CH4) voltages and
currents at the output of PMSG

IAPGOS, 2014, nr 3, 77-80

78

IAPGOŚ 3/2014

In Fig. 2 the results from the wind speeds and directions
analysis for a selected month are shown. Based on the performed
analysis can be stated that the prevailing wind direction is northwest. In other months alternates prevailing direction north-west
and south-east.

of the produced energy from the wind turbine within the various
ranges of wind speeds and provides the simulation apparatus
for further research.
Additionally, other individual subsystems like PV panels,
battery, inverters and DC-DC converters will be simulated,
and finally the behavior of the entire system will be predicted.
The research includes testing the different system subsystems and
their influence on the system’s performance. [5]
During this testing the evaluation of the weather data will
be continued to obtain more detailed information about
the installation’s location and improving the created models with
implementation of the measured data. It is planned to supplement
the weather data acquisition device with the additional sensors
to measure the humidity, atmospheric pressure, rain precipitation
and temperature at different points (PV panel, batteries, inverters,
etc.) that can affect the system and its efficiency. Furthermore,
more detailed comparison of simulated results from the created
models with the measured data will be performed. Evaluated
results will be used for the model improvement.

Fig. 2. Wind speeds and directions in June 2014

Fig. 4. Whisper 200 wind turbine power characteristics
Fig. 3. Daily history of the measured weather data

Fig. 3 shows the daily history of the ambient temperature and
the intensity of perpendicular solar radiation on the planar surface.

3. Simulation model of the wind turbine
Next part of the research is aimed on simulation of individual
subsystems. For these purposes a model of wind turbine
in MATLAB/Simulink (Fig. 6), which is based on the model
described in [1], has been created.
This was done with the use of the blocks from the library
of SimPowerSystem. Wind turbine model simulates the output
torque in per units related to the nominal power of the wind
turbine. Practically, the library block simulates the wind turbine
power characteristics according the input parameters, which are
the wind speed, pitch angle and angular speed of the generator.
Because of the absence of the wind turbine’s pitch regulation
a constant angle has been assumed. Used power characteristics
for the Whisper 200 wind turbine is shown in the Fig. 4.
Drive train is based on a two-mass model. In the simulation,
it is necessary to simulate the dynamic behavior of the wind
turbine and transient effects of the device. The output from the
PMSG is rectified with the use of the three phases, six pulse diode
rectifier and for verification purposes a resistor is connected as
a load. The aim is to reproduce the measured waveforms shown
in the Fig. 1.
This has been already fulfilled with adequate accuracy (results
from the simulation are shown in the Fig. 5) and the model
is prepared for further optimization. In order to predict the
behavior of the wind turbine and to estimate the requirements
for the control system, the input wind speed is set as a timevariable. Verified and optimized model is used for estimation
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Fig. 5 Simulated results from the Simulink model
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Fig. 6. Wind turbine model with PMSG in Matlab Simulink

4. Optimization of the system
The main problem of the research on described hybrid energy
system is related to the communication between the individual
power converters and their proper settings. Generally, the hybrid
energy systems with accumulation can be configured in several
ways:
1) Energy from the renewable sources is accumulated
or consumed in the load and the system is not connected
to the public electricity network.
2) System is connected to grid. It is not authorized to provide
the excess energy to the grid, but can use the energy from
the grid to recharge batteries or supply power to the loads.
3) Hybrid energy system is designed as the active component
with the possibilities not just to provide the excess energy
to the grid, but based on the communication command can
also force the system to provide the accumulated energy
to the network and improve the power quality.
The configurations 1 and 2 described higher are demonstrated
in the Fig. 7 and Fig. 8. Problem of these concepts are
in the improper internal logic of the power inverters settings
in the current experimental set-up.

Fig. 7. Hybrid energy system as the standalone off-grid application

In the hybrid energy system described above, it has been
found out, that in the case when the accumulation element of the
system needs to recharged, the system primarily uses the
electricity from the grid to recharge the batteries, even if there
is available energy in the renewable sources (Fig. 8). This setting
is improper and reduces the operational efficiency of the entire
system.
Concept of the active hybrid energy system is currently
the main goal of the research. Due to the actual legislative
in the Czech Republic (CR) is not possible to operate the hybrid
energy systems in this way. Further research will be focused
on defining the prerequisites and limiting conditions that will
allow achieving the positive effect on the electricity grid.
With the use of the concept described in the third point above,
the stochastic character of the individual sources and their
negative effect on the electricity grid can be reduced. In the result,
the integration of the renewable sources can be increased without
additional negative effect on the electricity grid.
Innovative concept of the hybrid energy system is used
to maximize the energy production of the energy sources by
the combination of properly sized accumulation element and
by the optimized control system with the possibility of using
the electricity grid.
In the case of fully loaded batteries and the renewable power
generation, the energy will be transferred to the grid (Fig. 9).

Fig. 8. Improper settings of the inverter internal logic uses grid instead of renewable
energy sources to recharge the batteries
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of the protections used in these systems. Current limits are strictly
set due the massive dynamic changes of the power generated from
the renewable resources. With stabilizing the energy production
using the accumulation is provided the predictable energy source
and the current legislative restraints of installed power and limits
of protection’s settings can be changed. Also the inverters can
be programmed to support the grid with the active and reactive
power according to the actual voltage and frequency. Conditions
specifying these functions are nowadays discussed in several
countries (e.g. Germany, Czech Republic) in connection with
the operation of the renewable energy sources (PV, wind
turbines). Presented concept is development of the actual
requirements based on the optimization of the systems
to maximize the energy production and increase the operational
efficiency of the entire systems.
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Fig. 10. Force grid-feeding using the accumulated energy in the batteries

When the grid energy is insufficient, the accumulated energy
can be on demand force-feeded to the grid (Fig. 10).
Considering the use of the hybrid energy system described
above the fully loaded batteries can provide 19.2 kWh of energy
before fully discharged. Due the life expectancy shortage, only
60% of the full discharge should be presumed. That gives
7.68 kWh of the available energy. With the use of the master-slave
working mode of the power inverters, continuous power of 5 kW
can be fed to the grid for 1.5 hours. The implementation of the
innovative logic to the existing systems allows the active
electricity grid support. Therefore, the regulation power
in conventional energy sources needed for voltage regulation can
be reduced, because primarily can be used the accumulated energy
in the hybrid system.

Conclusions
In the paper the research dealing with the design of the hybrid
energy system using renewable energy sources has been
presented. It proposes a new concept for its operation, which
considers the implementation of innovative settings to transform
the passive hybrid systems to active. Active hybrid energy system
can provide the energy to the electricity network according
to operator’s requirements. Innovative settings of the inverter’s
internal logic include the limiting conditions to ensure that
the supplied energy will not negatively affect the electricity
network. The part of the research is aimed on limits
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