This year, the annual IIPhDW event will be
held at the Faculty of Electrical Engineering
and Communication, Brno University
Technology (the Czech Republic), between
12 and 15 September. The aim of the
Workshop is to gather doctoral students
and encourage them to discuss various
problems associated with their research
and scientific activities. The scope of
applicable topics is defined by the
following
branches of
technology:
Electrical Engineering, Applied Mathematics, Power Engineering, Automation and Control, Robotics,
Mechatronics, Mechanical Engineering, Bioengineering, Computer Sciences, Environmental
Protection, and Civil Engineering.
The event enables the participants to gain valuable experience that will reflect in their professional
research careers. Importantly, the event also provides the opportunity to integrate with the scientific
community and develop informal contacts. The session chairs are among the most renowned experts
in the fields covered by the Workshop. Thus, attending the event is the only way to meet these
specialists and possibly ask some intricate questions.
Selected papers are to be recommended
for publication within the IAPGOS
Journal (ISSN 2083-0157) and Przeglad
Elektrotechniczny (ISSN 0033-2097).
To facilitate easy and effective
knowledge sharing, the conference
organizers do not rely solely on the
regular oral and poster sessions but also
on the social programme, including a
night at a wine cellar in the Moravian
town of Valtice (Valtice Underground,
http://www.valtickepodzemi.cz).
The abstract submission deadline is 29 February 2016. More details are available online from
http://www.utee.feec.vutbr.cz/iiphdw2016/; alternatively, you can contact the organizing committee
at iiphdw2016@feec.vutbr.cz or mikulka@feec.vutbr.cz.
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MODELOWANIE – UMIEJĘTNOŚĆ CZY SZTUKA?
Krzysztof Kluszczyński
Politechnika Śląska, Katedra Mechatroniki

Streszczenie. Praca jest próbą zdefiniowania istoty procesu modelowania, który odgrywa tak ważną i kluczową rolę w rozwoju nauki i techniki. Autor
wskazuje na fundamentalne cechy dobrego modelu oraz uwarunkowania oceny jego poprawności, wynikające z przydatności modelu do rozwiązywania
konkretnych planowanych zadań inżynierskich. Aby uczynić rozważania i wnioski bardziej przekonującymi, autor wielokrotnie odwołuje się do różnych
gatunków sztuki: malarstwa, grafiki, architektury, muzyki i sztuk użytkowych, aby dobitnie wyeksponować myśl przewodnią mówiącą o tym, że modelowanie w inżynierii jest procesem twórczym, charakteryzującym się tymi samymi cechami, co proces twórczy związany z kreacją dzieła sztuki. Przykłady,
ilustrujące zasady modelowania oraz podobieństwa i analogie pomiędzy dziełami inżynierskimi o zróżnicowanym charakterze oraz dziełami sztuki zostały
zaczerpnięte z różnych źródeł internetowych, Wikipedii, materiałów pochodzących ze zbiorów własnych Autora oraz z biblioteki Akademii Muzycznej
w Katowicach, z własnych prac naukowych Autora z różnych okresów Jego działalności, z wyników prac badawczych udostępnionych przez innych
naukowców m.in. prof. Andrzeja Demenko, jak też z monografii: J. Turowski „Obliczenia elektromagnetyczne elementów maszyn i urządzeń elektrycznych”. Niektóre z nich zostały specjalnie opracowane na potrzeby artykułu przez dr inż. Marcina Szczygła, mgr inż. arch. Marka Kluszczyńskiego oraz
mgr inż. arch. Wojciecha Pytla.
Słowa kluczowe: historia nauki, filozofia inżynierii, zasady modelowania, cechy charakterystyczne modeli technicznych, symbolika w pracach inżynierskich

MODELLING – SKILLS OR ART?
Abstract. The work is an attempt to define the essence of modelling process, which plays such an important and key role in the development of science and
technology. The author points to the fundamental characteristics of a good model and conditions for assessing its correctness resulting from the model
usefulness to solve specific engineering tasks. To make considerations and conclusions more convincing, the author repeatedly refers to various genres
of art: painting, graphics, architecture, music and applied arts, to clearly expose the keynote telling that modelling in engineering is a creative process,
characterized by the same features as the creative process associated with the creation of works of art. Examples illustrating the principles of modelling
as well as the similarities and parallels between the works of engineering of various nature and works of art were taken from various web sources: Wikipedia, materials from the collections of the author and library of the Academy of Music in Katowice, from his own scientific work from different periods of
his activity, from the results of research available by other scientists, among others, prof. Andrzej Demenko, as well as from the monograph
of J. Turowski “Electromagnetic calculations of machine parts and electrical appliances”. Some of them have been prepared specially for this the article
by Marcin Szczygieł, Marek Kluszczyński and Wojciech Pytel.
Keywords: history of science, philosophy of engineering, principles of modelling, features of technical models, symbolism in engineering works

Słowa: model i modelowanie zyskują w ostatnich czasach
coraz większą popularność. Trudno znaleźć monografię, czy też
artykuł naukowy, w których terminy te nie pojawiałyby się wielokrotnie. Główne przyczyny niezwykłej kariery terminu model
to nieprzerwanie wzrastająca moc obliczeniowa komputerów,
lawinowo narastające możliwości rozwiązywania najbardziej
złożonych i skomplikowanych modeli (składających się z tysięcy,
a nawet milionów równań) oraz pęczniejące z roku na rok
biblioteki z łatwo dostępnym profesjonalnym oprogramowaniem
(rys. 1).

Dla głębszego zrozumienia istoty procesu modelowania
i dla pełniejszego uświadomienia sobie jego najbardziej charakterystycznych cech, cenne i wzbogacające będzie odwołanie się
do relacji, łączących technikę i sztukę, albowiem obie te formy
ludzkiej aktywności mają ze sobą wiele wspólnego, stawiając
sobie za cel odpowiednio ułatwianie ludzkiej egzystencji (jest to
wiodące i kluczowe zadanie techniki), jak też umilanie życia
i czynienia go piękniejszym (jest to oczekiwanie, którego spełnienia domagamy się od sztuki) – rys. 2.

a)

b)
Rys. 1. Z roku na rok pęcznieją biblioteki z łatwo dostępnym profesjonalnym
oprogramowaniem (zestawienie znaków – M. Szczygieł)

Rys. 2. Technika stawia sobie za cel ułatwienie ludzkiej egzystencji (a), zaś sztuka –
umilanie życia i czynienia go piękniejszym (b)

Wysoko zaawansowane programy komputerowe sprzyjające
szybkiemu i często już automatycznemu tworzeniu i rozwiązywaniu modeli matematycznych niosą w sobie – nie do końca uświadamiany – zalążek spłycenia i zubożenia właściwego pojmowania
procesu modelowania jako najbardziej wyrafinowanego przejawu
inżynierskiej działalności, wymagającej zarówno olbrzymiej
wiedzy i doświadczenia, jak też bystrości umysłu, umiejętności
oryginalnego myślenia oraz ogromnej – często genialnej – intuicji.

Technika skupia się na potrzebach materialnych człowieka,
wprowadzając do środowiska naturalnego wciąż nowe i bardziej
skomplikowane obiekty techniczne: narzędzia, maszyny i urządzenia ułatwiające pracę i usprawniające życie codzienne. Sztuka
podąża tropem zupełnie odmiennych potrzeb o charakterze duchowym i niematerialnym – i zaspokaja te potrzeby, wprowadzając do otoczenia człowieka dzieła sztuki, dostarczające emocji
artystycznych, wzruszeń i wrażeń estetycznych (rys. 3).

artykuł recenzowany/revised paper
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a)

Rys. 5. Język graficzny sztuk pięknych
b)
Rys. 3. Technika wprowadza do środowiska człowieka skomplikowane obiekty
techniczne (a), zaś sztuka wzbogaca otoczenie człowieka dziełami sztuki (b)

Wydawać by się mogło, że droga wiodąca do zaspokojenia tak
odmiennych w swej naturze potrzeb: materialnych i niematerialnych powinna się wiązać z zupełnie odmienną formą ekspresji
myśli, koniecznych dla zaprojektowania i wytworzenia obiektu
technicznego lub też do wykreowania dzieła sztuki. Tak jednak
nie jest, albowiem zarówno inżynierię, jak i sztukę, wyróżnia
dążność i upodobanie do prezentacji wyników intelektualnych
wysiłków lub też rezultatów artystycznej wizji w formie graficznej. W inżynierii na ów powszechnie i szeroko stosowany język
graficzny składają się: wykresy, charakterystyki, diagramy, rysunki techniczne, schematy zastępcze i schematy blokowe (rys. 4).

Rys. 6. Język graficzny muzyki

Rys. 4. Język graficzny techniki i inżynierii (opracowanie: M. Szczygieł)

W sztuce zaś mamy do czynienia z 2-wymiarowym rysunkiem
artystycznym, grafiką, obrazem olejnym, akwarelą, pastelem,
gwaszem, czy też 3-wymiarową rzeźbą (rys. 5).
Również i muzyka, która w przeciwieństwie do wymienionych form sztuki, odwołuje się do zmysłu słuchu, wykorzystuje
graficzny sposób zapisu treści muzycznych w postaci notacji
muzycznej: nut, bądź partytury (rys. 6).
Jeszcze większe zdumienie budzi wzajemne przenikanie się
owych języków, nasuwające przypuszczenie, że być może istnieje
jeden wspólny, uniwersalny język graficzny, łączący wszystkie
dziedziny nauki, techniki i sztuki (rys. 7). Bo jakże inaczej traktować cechy, odnajdywane w starożytnej sztuce, które po wielu
stuleciach wkraczają niespodziewanie i triumfalnie do nauki,
stając się zaczynem wielkiego przełomu myślowego i zaczątkiem
nowych trendów badawczych. Technika dekoracyjna mozaiki
znana już była w Grecji, rozpowszechniła się szeroko w czasach
rzymskich, ale pełnię rozkwitu i szczyt doskonałości osiągnęła
w miastach Italii i Bizancjum, stając się na długi okres czasu
wiodącą techniką zdobniczą w sztuce chrześcijańskiej (rys. 8).

Rys. 7. Czy istnieje jeden wspólny uniwersalny język graficzny, łączący wszystkie
dziedziny nauki, techniki i sztuki?

a)

b)

c)
Rys. 8. Technika dekoracyjna mozaiki znana już była w starożytnej Grecji (a),
rozpowszechniła się szeroko w czasach rzymskich (b), a pełny rozkwit i szczyt
doskonałości osiągnęła w sztuce chrześcijańskiej w miastach Italii i Bizancjum (c)
[27]
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Jej dynamiczny rozwój i szerokie rozpowszechnienie
w świecie inżynierii wiąże się z nazwiskiem brytyjskiego matematyka o polskich korzeniach: Olgierda Cecyla Zienkiewicza –
autora rozlicznych monografii i podręczników popularyzujących
metodę MES (rys. 12).

Rys 9. Sedno mozaiki to odwzorowywanie rzeczywistości za pomocą niewielkich
kawałków kamieni, ceramiki lub szkła [3]

Jej sedno to obrazowanie rzeczywistości za pomocą niewielkich kawałków kamieni, ceramiki lub też szkła mieszanego
z tlenkami metali (rys. 9).
Chciałoby się krótko i zwięźle powiedzieć – za pomocą różnorodnych elementów, a – mając na uwadze to, że w wyrafinowanej
technologicznie mozaice na 1 cm2 może przypadać nawet
50 elementów – jeszcze dodać i doprecyzować: bardzo małych,
ale skończonych elementów (rys. 10).

Rys. 10. W wyrafinowanej technologicznie mozaice na 1 cm2 może przypadać nawet
50 elementów [11]

Metoda elementów skończonych, określana skrótem MES,
która nieodparcie kojarzy się z innymi jeszcze technikami bazującymi na dyskretyzacji np. z intarsją, inkrustacją, czy też witrażownictwem, powstała zaledwie kilkadziesiąt lat temu (rys. 11).

Rys. 11. Metoda elementów skończonych MES kojarzy się nieodparcie ze sztuką
intarsji, inkrustacji i witrażownictwa [10, 21]

Rys. 12. Wielkim propagatorem metody MES w technice był prof. Olgierd Cecyl
Zienkiewicz [19]

Dotyczy obrazowania rozkładów przestrzennych pól magnetycznych, elektrycznych, temperatury, czy też naprężeń mechanicznych w obiektach technicznych, podzielonych w zmyślny
sposób – tak, jak się to czyni w mozaice i witrażu – na dyskretne
elementy skończone (rys. 13).

Rys. 13. Przykładowe rozkłady przestrzenne pól magnetycznych, pola prędkości płynu
magnetorologicznego oraz naprężeń mechanicznych w liniowo-obrotowym hamulcu
magnetoreologicznym

Szokujące jest to, że procesem dyskretyzacji obiektu technicznego, a więc generowaniem siatki (równomiernej, bądź nierównomiernej) rządzą te same prawa, co w sztuce: wielkość i układ
elementów musi się przystosować do linii konstrukcyjnych, jak
też brać pod uwagę charakter i naturę obiektu (rys. 14), rozpoznawaną dzięki wiedzy o budowie urządzeń technicznych i zachodzących w nim zjawiskach (rys. 15).

Rys. 14. Wielkość i układ elementów skończonych musi się przystosować do linii
kompozycyjnych i konstrukcyjnych obiektu [5]
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Rys. 15. W procesie dyskretyzacji dużą rolę odgrywa znajomość budowy obiektu oraz
natury zachodzących w nim zjawisk

Doskonałym przykładem, ilustrującym owe prawa jest elektryczna maszyna indukcyjna, charakteryzująca się skomplikowanym wykrojem geometrycznym blach stojana i wirnika (rys. 16).

7

Innym reprezentatywnym przykładem promieniowania sztuki
na naukę jest współczesna notacja muzyczna, będąca rozwinięciem średniowiecznej notacji chorałowej, która ograniczała się
wyłącznie do wskazywania wysokości dźwięków oraz odległości
interwałowych (rys. 19). Śmiem twierdzić, że udoskonalona
w XV i XVI wieku notacja menzuralna, uwzględniająca dodatkowo – prócz wysokości dźwięków – ich wartość rytmiczną, jest
pierwszym znanym zapisem funkcji matematycznej. Aby się
o tym przekonać, nałóżmy na nuty znanej łacińskiej pieśni
„Plurimos Annos” układ współrzędnych, w którym czas na osi
odciętych jest wyrażony w jednostkach względnych, uzależnionych od tzw. tempa utworu: np. largo, moderato, allegro,
czy też presto, zaś oś rzędnych jest związana z częstotliwością
dźwięku f (rys. 20).
Po przełożeniu zapisu nutowego na język matematyczny,
otrzymamy funkcję odcinkami stałą tzw. piece-wise constant
function.

a)

Rys. 16. Blachy stojana i wirnika maszyny indukcyjnej charakteryzują się
skomplikowanym wykrojem geometrycznym (źródło: mat. własne prof. A. Demenko)

Spoglądając na wyniki analizy pola magnetycznego i siatkę
dyskretyzacyjną (rys. 17), trudno powstrzymać się od ich zestawienia z pięknymi wielobarwnymi gotyckimi witrażami – rozetami katedr w Amiens oraz Chartres we Francji (rys. 18).

b)
Rys. 19. Notacja muzyczna – forma współczesna (a), średniowieczna notacja
chorałowa – neumy diastematyczne (b)[8]

Rys. 17. Siatka dyskretyzacyjna oraz rozkład przestrzenny pola magnetycznego
w silniku indukcyjnym – przekrój poprzeczny (źródło: mat. własne prof. A. Demenko)

Rys. 18. Zestawienie siatki dyskretyzacyjnej dla maszyny indukcyjnej z witrażowym
rozetami katedr w Amiens oraz Chartres w Francji [7, 13]

Rys. 20. Notacja muzyczna to wykres czasowy funkcji odcinkami stałej: f = g(t/T),
gdzie: f – częstotliwość dźwięku, t/T – czas wyrażony w jednostkach względnych,
zależnych od tempa utworu
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Funkcje takie, związane z nazwiskami Walsha, Haara, czy też
Rademachera, były przedmiotem żywego zainteresowania automatyków i elektroników w II połowie XX wieku, rodząc wielkie –
ale jak się później okazało – płonne nadzieje na rewolucję w teorii
sygnałów (rys. 21).
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eksploatację maszyn, urządzeń i systemów. Trzecim powodem
jest pragnienie wywoływania doznań estetycznych i wrażeń artystycznych, a więc dążenie do zaspokajania potrzeb duchowych
człowieka. Tak dzieje się w przypadku sztuk pięknych: artysta
odzwierciedla fragmenty rzeczywistości i przetwarza je tak, aby
wzbudzić pożądane emocje i wzruszenia.
Modelowanie jest zaawansowanym procesem intelektualnym,
które pojawiło się na początku dziejów ludzkości wraz z narodzinami inteligencji. Cofnijmy się w czasie o ok. 15–16 tysięcy lat
p.n.e. do odległych czasów prehistorycznych, w których człowiek
zmagał się z niebezpieczeństwami środowiska i walczył o przetrwanie z mamutami, tygrysami szablozębnymi i nosorożcami
wełnistymi, posługując się prymitywną bronią myśliwską: kamieniami, maczugami, dzidami, oszczepami i łukami (rys. 23).

Rys. 21. Funkcje Walsha i ich zastosowanie w analizie sygnałów [15, 18]

Poprzestańmy na tych przypadkach, chociaż snucie przykładów, potwierdzających nieustanne przenikanie się języka graficznego inżynierii, malarstwa i muzyki mogłoby nie mieć końca.
Wspólnota ekspresji myśli w sztuce i inżynierii oraz przenikanie
się ich języka graficznego dowodzi tego, że „myślenie techniczne”
i „myślenie artystyczne” muszą mięć ze sobą wiele wspólnego.
Spróbujmy te wzajemne powiązania i podobieństwa odnaleźć,
unaocznić i przekuć w zbiór wskazówek cennych zarówno dla
inżynierów, jak i dla artystów. Rozpoczynając nasze rozważania,
pokuśmy się wpierw o prostą i zwięzłą, ale możliwie wyczerpującą definicję modelowania.
Modelowanie to umiejętność odwzorowywania wybranych
cech budowy lub wybranych zachowań tworów natury (powstałych w wyniku działania sił przyrody), bądź też obiektów technicznych (zaprojektowanych i skonstruowanych przez człowieka)
w sposób uproszczony, dobywający i eksponujący istotę rzeczy.
Można wskazać na trzy zasadnicze powody, dla których ten
intelektualny wysiłek modelowania jest podejmowany (rys. 22).

Rys. 23. Prehistoryczny człowiek zmagał się z niebezpieczeństwami środowiska
i walczył o przetrwanie z mamutami, niedźwiedziami jaskiniowymi, posługując się
prymitywną bronią myśliwską

„Myślenie artystyczne” tego okresu doskonale charakteryzują
ryty i malowidła naskalne, zachowane w doskonałym stanie
w jaskiniach i pieczarach Altamiry w Hiszpanii, czy też Lascaux
i Niaux we Francji, a odkryte całkiem niedawno pod koniec
XIX wieku (rys. 24).

Rys. 24. Ryty i malowidła naskalne w pieczarach Lascaux (Francja) i Altamiry
(Hiszpania) [9, 23, 28]

Rys. 22. Człowiek podejmuje trud modelowania, aby lepiej zrozumieć świat, budować
nowe maszyny oraz odkrywać piękno [24, 26]

Po pierwsze ze względu na chęć poznania i lepszego zrozumienia świata. Tak dzieje się w fizyce i naukach naturalnych
(astronomii, geografii, geologii, biologii itd.), ukierunkowanych
na coraz to lepsze poznawanie tworów natury, praw przyrody
i zasad rządzących światem. Drugi z powodów to dążność do
ciągłego polepszania warunków bytu i coraz szerszego zaspokajania potrzeb materialnych. Ma to miejsce we wszystkich naukach
technicznych, w których model pozwala na projektowanie, konstrukcję, optymalizację, właściwe zastosowanie i prawidłową

Patrząc na owe pozornie prymitywne dzieła sztuki nie sposób
powstrzymać się od stwierdzenia, że już wówczas, w zaraniach
ludzkich dziejów, znane były zasady prawidłowego modelowania.
Weźmy chociażby scenę polowania (rys. 25).
Rysunek został drastycznie uproszczony, lecz oglądający widz
nie ma wątpliwości, że jest to „model polowania”. Wiemy znacznie więcej: wiemy, że polowanie jest niebezpieczne, pełne grozy
i nacechowane dramatyzmem, że zwierzęta są groźne i dysponują
ogromną siłą, że ich pokonanie jest możliwe tylko dzięki zwinności i gibkości myśliwych oraz temu, że są oni wyposażeni w skuteczną broń – łuki. Wiemy tak wiele, mimo tego, że malowidło
składa się tylko z niewielu kresek i plam. Wskażmy na te czynności intelektualne i etapy myślenia prehistorycznego człowieka,
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które doprowadziły go do zbudowania tak poprawnego i czytelnego „modelu polowania”. Dzięki rozwojowi techniki oraz metod
sztucznej inteligencji, jesteśmy w stanie te kolejne czynności
nazwać.
Czynność pierwsza (podjęta jeszcze w trakcie polowania)
to rejestracja i archiwizacja ciągu obrazów oraz świadomy wybór
pojedynczej „klatki”, która najlepiej oddaje dynamikę zdarzenia.
Dalsze czynności to: segmentacja obrazu, detekcja ruchomych
obiektów, kasacja tła, wyznaczenie obrazu krawędziowego
i szkieletyzacja postaci. Jak widać, docieranie do „istoty rzeczy”,
dokonuje się poprzez rozumne, konsekwentne i umiejętne opuszczanie, trwające dopóty, dopóki nie zostanie odsłonięta i wydobyta na światło dzienne „istota zjawiska”, a na rozpatrywanej scenie
nie pozostaną wyłącznie obiekty, niezbędne do jego zaistnienia.
Prehistoryczny twórca uporał się z zadaniem budowy „modelu
polowania” w sposób perfekcyjny.

9

Na obrazie pozostały wyłącznie obiekty konieczne do odwzorowania zdarzenia: grupa łowców, rozjuszone zwierzęta i broń
w rękach myśliwych. Gdy spogląda się na owe syntetyczne, linearne, wręcz nowoczesne kompozycje anonimowych twórców
sprzed kilkunastu tysięcy lat na myśl przychodzą słowa wybitnego
polskiego grafika Władysława Skoczylasa, profesora rysunku
na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, autora
popularnych w okresie międzywojennym drzeworytów: „Pochód
zbójników”, „Łucznik”, oraz „Taniec” (rys. 26), który swoją wizję
tworzenia i artystyczne credo zawarł w czterech słowach:
„Rysować to znaczy opuszczać”.
Owo credo przyświecało również działalności profesora
Wiktora Zina, profesora na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej, zwanego architektem piękna i światła, który
w sposób genialny wycinał „piórkiem i węglem” fragmenty
zabytkowej materii, tworząc uogólnione modele dworów, chat
i kapliczek o syntetycznej formie, zawierające wszystkie
nieodzowne i istotne detale architektoniczne oraz elementy
konstrukcyjne (rys. 27).

Rys. 25. Prehistoryczny „model polowania” [28]
Rys. 27. Uogólnione modele dworów, chat i kapliczek tworzone przez profesora
Wiktora Zina [17]

Rys. 26. Słynne drzeworyty Władysława Skoczylasa – profesora rysunku na Wydziale
Architektury Politechniki Warszawskiej (zbiory własne K. Kluszczyński)

Powróćmy do słów Władysława Skoczylasa. Dokonując nieznacznej korekty treści można z powodzeniem odnieść Jego słowa
do działalności naukowej, formułując fundamentalną zasadę:
„Modelować to znaczy opuszczać”. Najbardziej spektakularny
przykład, ilustrujący powyższą zasadę, został zawarty w legendzie, opisującej odkrycie prawa powszechnego ciążenia (rys. 28).
Można powiedzieć że problem grawitacji został rozwiązany
z chwilą, gdy na rozpatrywanej scenie – a według legendy był nią
sad z dorodną jabłonią pośrodku – pozostało tylko spadające
jabłko i Ziemia. Kontemplujący zjawisko upadku dojrzałego
owocu, uczony usunął z pola widzenia chatę, płot, drzewa, słońce,
wreszcie to, co niewidoczne, a jakże mocno zakłócające zjawisko
– powietrze. Geniusz odkrywcy przejawił się w tym, że na analizowanej scenie pozostawił tylko dwa obiekty, w sposób drastyczny kontrastujące wielkością: nieskończenie małe w porównaniu
z Ziemią jabłko i nieskończenie wielką w porównaniu z jabłkiem
Ziemię. I jeśli nawet tak nie było, jak głosi to legenda (albowiem
dobrze wiemy, że prace Galileusza i Newtona, odnoszące się
do swobodnego spadku ciał i prawa powszechnego ciążenia m.in.
„Distorsi”, „De motu locali”, czy też „Philisophie naturalia principia mathematica” obejmowały szeroki okres czasu), to legenda
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owa jest kwintesencją ich rozumowania, urzekającym zwięzłością
podsumowaniem żmudnych i wieloletnich dociekań oraz przemawiającym do wyobraźni przykładem, potwierdzającym słuszność
i znaczenie zasady umiejętnego i konsekwentnego opuszczania.
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Obraz musi więc sięgać poza ramę. Jeśli nie jest to możliwe w
rzeczywistości, to musi tak się stać w wyobraźni widza (rys. 31).

Rys. 28. Prawo powszechnego ciążenia – legenda o spadającym jabłku
(rys. M. Kluszczyński)

Po owym, można powiedzieć, bardzo celnym przykładzie
„fizycznego modelowania”, mającym charakter legendy, przejdźmy do modelu artystycznego, zaczerpniętego znów ze świata
sztuki, który – moim zdaniem – zasługuje na miano modelu najpiękniejszego. Litografia wybitnego grafika i malarza Leona
Wyczółkowskiego (zawarta w Tece Litewskiej z 1908 r.), zatytułowana „Stóg na polu”, jest modelem czegoś, czego – wydawałoby się – nie można odwzorować (rys. 29).
Rys. 31. Litografia „Stóg na polu” jako „model bezkresu”

Rys. 29. Litografia Leona Wyczółkowskiego „Stóg na polu” (Teka Litewska, 1908)
(zbiory własne K. Kluszczyński)

Jest modelem bezkresu litewskiego pejzażu; bezkresu, który
emanuje smutkiem, poraża monotonią i rodzi nieodparte uczucie
nostalgii. Patrząc na obraz, obserwator bezbłędnie wyczuwa,
że skiby i bruzdy zaoranego czarnoziemu nie kończą się na linii
horyzontu, ale ciągną się daleko dalej, poza linię widnokręgu.
Zastanówmy się, co jest źródłem tego przekonania. Spróbujmy
rozwikłać tajemnicę tak przekonującego odwzorowania bezkresu
na grafice, składającej się zaledwie z kilku linii i kilku plam.
„Bez-kres” oznacza „brak kresu”. Kresem obrazu jest jego rama
(rys. 30).

Rys. 30. Kresem obrazu jest jego rama

Punkt przecięcia dwóch głównych linii kompozycyjnych: linii
horyzontu oraz linii bruzd pola leży daleko poza ramą. Wzrok
obserwatora bezwiednie kieruje się więc ku punktowi przecięcia,
którego odległe położenie jest miarą bezkresnej dali. Dopełnieniem zamysłu artysty są dwie wydatne plamy kompozycyjne:
przysadzistego stogu siana i strzelistej kępy wyrośniętych bodiaków, których najistotniejszym zadaniem jest przesunięcie punktu
ciężkości kompozycji w prawo, ku punktowi przecięcia się głównych osi kompozycyjnych. To przesunięcie punktu ciężkości
obrazu, jak też dodatkowe podkreślenie istnienia odległego punktu
zbieżności charakterystycznym układem chmur, jeszcze silniej
przymusza widza do patrzenia poza ramę obrazu – w dal. Nie było
to zadanie łatwe, co potwierdza sam Mistrz, wyznając szczerze
w swoich pamiętnikach „Listy i wspomnienia”: Na małych przestrzeniach człowiek musi się silić, aby wydobyć bezmiar. Minimalistyczna koncepcja dzieła oraz nikła, mocno zredukowana liczba
linii, nakazuje przywołać słowa jeszcze innego wybitnego
polskiego teoretyka sztuki Juliusza Żurawskiego, autora śmiałej
modernistycznej przebudowy słynnego gmachu Wedla
w Warszawie (rys. 32), który w przepięknie wydanej przez
Politechnikę Krakowską monografii „Siatka prostych” (rys. 33)
eksponuje jeszcze inny aspekt prostoty: „Poznanie przebiega
drogą minimalnych połączeń”.

Rys. 32. Przebudowany w stylu modernistycznym słynny gmach Wedla w Warszawie
– dzieło architekta Juliusza Żurawskiego [20]
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Poznanie przebiega drogą
minimalnych połączeń
Juliusz Żórawski
(1898 – 1967)
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Z punku widzenia teorii obwodów elektrycznych transformator to układ dwóch magnetycznie sprężonych cewek, których
współdziałanie, ukierunkowane na zmianę poziomu napięć tłumaczą zjawiska: indukcji wzajemnej i samoindukcji. Miarą intensywności tych zjawisk są odpowiednio współczynniki indukcyjności wzajemnej M oraz indukcyjności własnych L1 i L2 (rys. 36).

Rys. 33. Zapomniana monografia wybitnego polskiego teoretyka sztuki Juliusza
Żurawskiego przypomniana niedawno przez oficynę wydawniczą Politechniki
Krakowskiej [4]

Zagadka „Stogu siana” została więc rozwikłana i wyjaśniona.
To, co najmocniej uderza to „matematyczność” wizji twórcy
i matematyczny charakter kompozycji. Popatrzmy tylko, co stałoby się z kompozycją bez owej geometrycznej wiedzy, z której
artysta skorzystał najpewniej w bezwiedny i nieświadomy sposób
(rys. 34).
Rys. 37. Typowy schemat zastępczy transformatora, uwzględniający straty w miedzi
i żelazie

Rys. 34. Litografia „stóg na polu”, zrealizowana bez wiedzy geometrycznej

Po owym wyrafinowanym przykładzie artystycznym cofnijmy
się do świata techniki. Reprezentatywnym dla naszych rozważań
wydaje się być transformator, najpowszechniej stosowane urządzenie elektryczne, znajdujące szerokie zastosowania, począwszy
od elektroenergetyki, aż po elektronikę, o mocach znamionowych
sięgających od setek MVA, aż po moce równe zaledwie ułamkom
wata (rys. 35).

W praktyce inżynierskiej niezbędne staje się uwzględnienie
szeregu innych jeszcze, nie mniej ważnych zjawisk, a mianowicie
(rys. 37):
 wydzielania się energii cieplnej na rezystancjach uzwojeń
(parametry R1 i R2),
 wydzielania się energii cieplnej w rdzeniu ferromagnetycznym
(parametr RFe),
 powstawania strumieni rozproszenia (parametry X σ1 i X σ2),
 poboru mocy biernej, związanej z magnesowaniem rdzenia
(parametr Xm),
które to zjawiska, towarzyszące przemianie elektromagnetycznej
w znaczący sposób wpływają na właściwości eksploatacyjne
transformatora. Projektant i konstruktor transformatora nie może
pominąć żadnego z tych zjawisk, albowiem wszystkie one rzutują
na dane znamionowe oraz dane katalogowe transformatora m.in.
na sprawność znamionową oraz straty energii elektrycznej.
W przypadku użytkownika transformatora, któremu zależy
na sztywnym źródle energii o zadanej wartości napięcia dominujące znaczenie będzie miała zmienność napięcia, którą można
wyznaczyć na podstawie uproszczonego schematu zastępczego,
składającego się wyłącznie z parametrów wzdłużnych (rys. 38).

Rys. 38. Uproszczone modele transformatora, stosowane w elektroenergetyce

Specjalista-elektroenergetyk, zajmujący się obliczeniami sieci
elektroenergetycznych zadowoli się jeszcze bardziej okrojonym
schematem zastępczym, zawierającym wyłącznie reaktancję zwarcia, ale dla dokładnego wyznaczenia wartości tego najbardziej
interesującego go parametru nie cofnie się przed wykorzystaniem
zaawansowanych komputerowych technik obliczania rozkładu pół
magnetycznych metodą sieci reluktancyjnych, czy też metodą
elementów skończonych (rys. 39).

Rys. 35. Transformatory
i elektroniczny

o

bardzo

różnych

mocach:

elektroenergetyczny

Rys. 36. Transformator jako układ dwóch cewek sprzężonych magnetycznie

Rys. 39. Wyznaczanie strumieni rozproszenia transformatora metodą sieci
reluktancyjnych oraz metodą MES [1]
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Dla inżyniera z zakresu techniki wysokich napięć, badającego
skutki wyładowań atmosferycznych i uderzeń piorunów, szczególnego znaczenia nabierają pojemności uzwojeń w stosunku
do rdzenia transformatora oraz pojemności międzywarstwowe
w uzwojeniach, które to parametry w ogóle nie były uwzględniane
na wcześniej prezentowanych modelach (rys. 40).
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nieuświadomione działanie podświadomości stał się słynny
okrzyk wyskakującego z balii Archimedesa: Eureka! (rys. 42).

Rys. 40. Model transformatora uwzględniający pojemności uzwojeń w stosunku
do rdzenia

Jak widać, gama modeli matematycznych transformatora jest
bogata, szeroka i różnorodna – i każdy z zaprezentowanych modeli może być uznany za odpowiedni, celny i trafny, tyle tylko,
że w odniesieniu do innej klasy zjawisk lub też w stosunku do
innych właściwości eksploatacyjnych. O tym, czy model jest
trafny i adekwatny decyduje więc planowany zakres jego praktycznego wykorzystania. Zestawienie modeli transformatora
(rys. 41) jest przekonującą ilustracją tego fragmentu przedstawionej na wstępie definicji modelowania, który mówi o tym, że model
odwzorowuje wyłącznie wybrane zjawiska lub wybrane cechy
rzeczywistego obiektu.

Rys. 42. Archimedes jako symbol uświadomionego sobie nagle działania
podświadomości (rys. W. Pyttel)

Trzeba dobitnie stwierdzić, że intuicja zwykła podpowiadać
tym, którzy na to zasługują. Intuicja sprzyja opętanym pracą
i opętanym wiedzą: tym, których wiedza jest ogromna i sięga
daleko dalej poza tematykę modelu – w matematykę, fizykę,
filozofię, literaturę i sztuki piękne (rys. 43).

Rys. 41. Zestawienie różnych schematów zastępczych transformatora

Każdy z reprezentowanych modeli transformatora dotyka
„istoty rzeczy”, tyle tylko, że „istota rzeczy” jest zupełnie
odmienna dla różnych zakresów zastosowań. Ta zdolność właściwego wyboru i odpowiedniego dopasowania modelu do przewidywanego zakresu stosowalności zasługuje na miano najbardziej
kluczowej inżynierskiej umiejętności. Jest to umiejętność obwarowana podwójnym znakiem nierówności.
Dobry model musi bowiem brać pod uwagę wszystko to, co
jest istotne, ale też nie powinien brać pod uwagę niczego, co jest
zbędne lub odgrywa drugorzędną rolę. Model nie może więc być
zbyt skąpy i ubogi, ale nie może też być nadmiernie i zbytecznie
rozbudowany, krótko mówiąc, nie może być „przewymiarowany”.
Model trafny i celny to model adekwatny. To model „na miarę”
planowanych zastosowań. Na zakończenie pokuśmy się o garść
refleksji, związanych z samym procesem formułowania modeli.
To, że stworzenie trafnego modelu wymaga gruntownej
wiedzy i bogatego doświadczenia, logicznego myślenia oraz
żmudnego i wytężonego rozumowania jest sprawą znaną i oczywistą. To jednak, że w tworzenie modelu tak często i niespodzianie wplata się przebłysk intuicji, zwany olśnieniem jest niewytłumaczalnym działaniem podświadomości. Jest zagadką, znaną od
dawien dawna, którą dobrze poznali greccy myśliciele, tworzący
podwaliny ludzkiej wiedzy. Słowem-kluczem, opisującym to

Rys. 43. Intuicja podpowiada opętanym pracą i opętanym wiedzą

Dzieje się tak dlatego, że rozwiązanie podsuwane przez intuicję, jest najczęściej niczym innym jak nieoczekiwanym skojarzeniem dwóch odległych dziedzin, obcych sobie metod, teorii, czy
też faktów, lokujących się w tak odległych rewirach ludzkiej
wiedzy, że nikomu logicznie myślącemu nie przyszłoby na myśl,
aby je połączyć.
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Pozwólcie, że zapytany o przykład sięgnę znów do arsenału
twórczości mistrza Leona Wyczółkowskiego. Ciekawy przykład
działania intuicji odnajdziemy w monochromatycznej akwareli,
zatytułowanej „Walczące żubry” (rys. 46).
Olbrzymią skupioną siłę zmagających się zwierząt wyraziście
obrazują wygięte linie grzbietów. Artysta, wiedziony z pewnością
głosem podświadomości poszedł dalej. Sylwetki żubrów wpisują
się w kształt napiętego łuku, będącego od pradawnych czasów
symbolem zakumulowanej potężnej energii (rys. 47).

Rys. 47. „Model ukrytej siły i napięcia” z symbolem napiętego łuku, adresowany
do podświadomości widza

Rys. 44. Niezwykłe magistrale komunikacyjne: estakady i mosty przebiegające ponad
miejskimi organizmami [16, 25]

Cud intuicji i podświadomości polega na tym, że – wbrew
logice – zszywa trwałą nicią w jednej krótkiej chwili przebłysku
i olśnienia te dwa tak odległe obszary.
Łączy je niewytłumaczalną magistralą komunikacyjną
(rys. 44), jakąś niezwykłą, błyskawicznie zbudowaną białkową
estakadą lub mostem nerwowych włókien, przebiegających ponad
siecią stopniowo rozwijających się aksonów, łączących kolejne
sąsiadujące ze sobą neurony (rys. 45).

Widz wyczuwa, że przedstawiony stan równowagi, jest
stanem równowagi chwiejnej, że lada moment nagromadzona
w mięśniach zwierząt sprężysta energia uwolni się, a symetria
kompozycji zostanie złamana upadkiem pokonanego żubra. To
błyskotliwe i zaskakujące odwołanie się twórcy do symbolu napiętego łuku, którego obecność na rysunku jest odczytywana bardziej
przez podświadomość, niźli przez świadomość, rodzi u widza
uczucie wewnętrznego napięcia, które to uczucie jest nieodłączną
i najważniejszą cechą charakteryzującą walkę i zmaganie.
I wreszcie na zakończenie przytoczę moje własne, osobiste doświadczenie olśnienia, przeżyte podczas prac nad nowym modelem matematycznym silnika indukcyjnego, pozwalającym na
wyznaczanie tzw. momentów pasożytniczych, zakłócających
prawidłową pracę maszyn.
Twórcą pięknych modeli poliharmonicznych (bo na takie miano poprzez swoją elegancję matematyczną zasługują) jest profesor
Tadeusz Sobczyk (rys. 48). Opracowana przez Niego metoda
rozwiązywania tych modeli, zwana metodą bilansu harmonicznych, rozpowszechniła się szeroko w Polsce i na świecie.

Rys. 45. Struktura sieci neuronowych w ludzkim organizmie [2]

Rys. 48. Twórcą złożonych poliharmonicznych modeli maszyn indukcyjnych jest
prof. Tadeusz Sobczyk z Politechniki Krakowskiej

Moim marzeniem było opracowanie prostej metody graficznej, pozwalającej na orzekanie o istotnych właściwościach rozwiązania bez rozwiązywania równań. Efektem tych rozważań był
graficzny model maszyny w postaci schematu rozkładu maszyny
wielofazowej na maszyny elementarne. Pamiętam moment jego
narodzin jako gwałtowny rozbłysk w umyśle i stan eksplodującej
jasności. W jednej sekundzie stało się coś zadziwiającego, albowiem w wyobraźni obok pięciolinii z nutami dla prawej i lewej
ręki zobaczyłem nagle 2 diagramy zawierające elementarne uzwojenia stojana i wirnika (rys. 49).
Rys. 46. Akwarela Leona Wyczółkowskiego „Walczące żubry”
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Rys. 49. Fortepianowa notacja muzyczna dla prawej i lewej ręki oraz diagramy
rozkładu poliharmonicznej maszyny 6-fazowej na elementarne maszyny dwufazowe
i jednofazowe

To podobieństwo pomiędzy nutami prawej i lewej ręki
oraz harmonicznymi pola magnetycznego stojana i wirnika,
reprezentowanymi przez 2- i 1-fazowe uzwojenia elementarne
staje się szczególnie wyraziste, gdy zestawimy obok siebie
fragment notacji fortepianowej z melodią na 6/4 (rys. 49),
ze schematem rozkładu „wyimaginowanej” maszyny indukcyjnej
o 6-fazowym symetrycznym uzwojeniu (generującym harmoniczne przestrzenne o rzędach ν = 6n ± 1) i 6-fazowym wirniku
klatkowym (generującym harmoniczne przestrzenne o rzędach
ν = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ….) – rys. 50.

Rys. 52. Prof. Julian Gembalski z Akademii Muzycznej w Katowicach – twórca
„Wariacji na temat harmonicznych pola magnetycznego w maszynie wirującej” [12]

Rys. 50. Symetryczna 6-fazowa maszyna indukcyjna z wirnikiem klatkowym o sześciu
prętach

To naprawdę niezwykłe i szokujące skojarzenie, pokazujące
że współbrzmienie dwóch dźwięków, formujących dwudźwięk
może znaleźć odzwierciedlenie we współdziałaniu 2 harmonicznych przestrzennych pola magnetycznego, generujących synchroniczny moment pasożytniczy (rys. 51).

Jego kompozycja o charakterze wariacji na motyw muzyczny
zadany i widoczny na rys. 49 potwierdza to, że piękno i prawidłowości w technice przekładają się na walory estetyczne i odczuwanie piękna w sztuce.
Czas, aby podsumować wyniki naszych artystycznych i inżynierskich dociekań i przemyśleń. Być może ukazane podobieństwa, paralele i analogie, zaczerpnięte ze świata sztuki i techniki
okażą się przydatne inżynierom i artystom w ich działalności
technicznej i plastycznej. Nie to jednak było najważniejszym
przesłaniem mego wykładu. Moim ukrytym celem było pokazanie, że modelowanie w technice jest czymś więcej, niźli rutynową
umiejętnością. Moim głębokim pragnieniem było przekonanie
słuchaczy, że modelowanie w technice jest sztuką, najprawdziwszą sztuką, wymagającą w równym stopniu kunsztu i wiedzy,
jak i natchnienia. Również i pokazanie, że dobry inżynier to inżynier o szerokich horyzontach, posiadający nie tylko wiedzę techniczną, ale i pozatechniczną z zakresu historii nauki i architektury,
nauk humanistycznych oraz sztuk pięknych (rys. 53).

Rys. 51. Odpowiadające sobie dźwięki, formujące dwudźwięki oraz tory generowania
pasożytniczych momentów synchronicznych

Aby zaspokoić ciekawość słuchaczy, jak brzmi taka melodia,
wygenerowana w zupełnie przypadkowy sposób na drodze inżynierskiego rozumowania zwróciłem się z prośbą do wybitnego
wirtuoza profesora Juliana Gembalskiego (rys. 52), wieloletniego
byłego rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, aby ten skromny motyw rozwinął w miniaturę
muzyczną.

Rys. 53. Dobry inżynier to inżynier o szerokich horyzontach… [14]
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Kreatywność i dar odkrywania nowego bierze swój początek
w odległych nieraz obszarach ludzkiej wiedzy (rys. 54).

Rys. 54. Kreatywność i dar odkrywania nowego bierze swój początek w odległych
nieraz obszarach ludzkiej wiedzy… [6]

Trzeba zawsze pamiętać i być świadomym tego, że nowa zaskakująca własna droga w świecie techniki może wcale nie mieć
swojego początku w obszarze wiedzy technicznej, a zaczynać się
w sposób nieświadomy gdzieś w odległej krainie sztuki i skojarzeń artystycznych (rys. 55).
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[17] wawjol74.blogspot.com/2015/05/wiktor-zin.html
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[19] www.amazon.com/Element-Structural-Mechanics-SeventhEdition/dp/1856176347
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sztuk pięknych i nauk humanistycznych można nieraz odkryć nową i zaskakującą
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JARZENIOWY PROMIENNIK CO2
Jan Kubicki
Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki

Streszczenie. W pracy przedstawiono podstawy fizyczne zbudowanego modelu promiennika jarzeniowego CO2 emitującego promieniowanie podczerwone o
częstotliwościach dokładnie pokrywających się z widmem absorpcji dwutlenku węgla. Opisano podstawowe badania tego modelu i podano interpretację
fizyczną otrzymanych wyników. Zwrócono uwagę na własności emitowanego przez to urządzenie promieniowania oraz na możliwości wykorzystania
urządzenia w różnych dziedzinach.
Słowa kluczowe: promiennik, dwutlenek węgla, absorpcja promieniowania

GLOW RADIATOR CO2
Abstract. The paper presents the physical basis of the constructed model of the fluorescent emitter of CO2 emitting infrared radiation with frequencies
exactly coinciding with the absorption spectrum of carbon dioxide. This study describes the basic model and given a physical interpretation of the results.
Attention is paid on the properties of the emitted radiation by the device and the ability to use the device in various fields.
Keywords: radiator, carbon dioxide, the absorption of radiation

Wstęp
Dwutlenek węgla należy do najpopularniejszych związków
chemicznych występujących w przyrodzie. Powszechnie wiadomo, że powietrze zawiera 79 procent azotu, 20,9 procent tlenu
i tylko 0,04 procent dwutlenku węgla. Pomimo tak małej zawartości, dwutlenek węgla jest ważnym ogniwem w procesach życiowych, zwłaszcza przy asymilacji roślin.
Należy również zauważyć, że wydychane przez człowieka
powietrze zawiera około 16 procent tlenu, zwiększone ilości pary
wodnej i aż 4 procent dwutlenku węgla. Dlatego bardzo ważna
jest znajomość zawartości dwutlenku węgla w otaczającej nas
przestrzeni. Na jej podstawie można decydować między innymi
o potrzebie wietrzenia pomieszczeń, w których przebywają ludzie
lub zwierzęta co jest istotne szczególnie w czasie mrozów, by nie
wyziębiać niepotrzebnie pomieszczeń.
Sprawdzając zawartość dwutlenku węgla w okolicach ust i nosa konkretnych osób, można wnioskować o ich procesach życiowych (czy oddychają, czy są zmęczone itp.). W ostatnich czasach
dwutlenek węgla został uznany przez wiele ośrodków jako gaz
cieplarniany powodujący ocieplenie na Ziemi. W związku z tym
wykrywanie i pomiar stężenia CO2 w powietrzu a także dokładne
badanie własności absorpcyjnych tego gazu jest niezwykle ważne.
Obecnie znanych jest wiele metod wykrywania dwutlenku
węgla. Do najpopularniejszych należą metody chemiczne lub tak
zwana metoda NDIR (Non-Dispersive Infrared) [6] wykorzystująca zjawisko pochłaniania promieniowania podczerwonego
w sprawdzanym powietrzu. Najczęściej źródłem tego promieniowania jest promiennik z rozgrzaną ceramiką emitującą promieniowanie o ciągłym widmie. Z promieniowania tego odpowiedni
filtr „wycina” pasmo 4,3 µm absorbowane przez wykrywany
dwutlenek węgla.
W metodach tych wymagane jest zasysanie sprawdzanego
powietrza do odpowiedniego pojemnika w celu przebadania
i dlatego są to metody kłopotliwe w użyciu.
W przypadku innych gazów, powszechnie stosowany jest system zdalnego monitorowania typu „stand-off” [4] pozwalający
wykrywać zanieczyszczenia (gazy, aerozole, dymy, pyły)
ze znacznej odległości bez kontaktu z obszarem w którym te
zanieczyszczenia występują. Najczęściej wykorzystywane są
w nim aktywne systemy laserowe (lidary z laserami przestrajalnymi i systemami obróbki danych pozwalającymi wyznaczyć
absorpcję różnicową – Difference Absorption Lidar DIAL).
Opisane metody pozwalają analizować ośrodek w sposób niezwykle szybki i dyskretny.
Systemy takie mogłyby być bardzo przydatne dla wykrywania
i pomiaru stężenia dwutlenku węgla w otaczającej nas przestrzeni.
Problemem jest jednak brak prostych urządzeń emitujących skolimowaną wiązkę światła monochromatycznego mogącego prześwietlać kontrolowany obszar z odpowiednio dużej odległości.
artykuł recenzowany/revised paper

Prowadzone są prace nad wykrywaniem dwutlenku węgla
w różnych układach „stand-off”, ale wykorzystywane są do tego
złożone laboratoryjne układy laserowe [2, 5] nie nadające się
do powszechnego użytku.
W związku z tym w pracy przeprowadzono analizę możliwości wykonania prostego promiennika jarzeniowego emitującego
promieniowanie silnie absorbowane przez dwutlenek węgla
i wysyłane w postaci wiązki mogącej prześwietlać sprawdzany
obszar z odpowiednio dużej odległości [3]. Opisano wykonany
model promiennika i wstępne badania tego modelu.
Analizując zjawiska rezonansowego oddziaływania promieniowania podczerwonego z dwutlenkiem węgla, poświęcono nieco
uwagi problemowi powszechnego uznawania tego gazu za gaz
cieplarniany wpływający niekorzystnie na zmiany klimatyczne
oraz możliwościom wykorzystania proponowanego urządzenia
do badań nad tym problemem.

1. Ocena przydatności źródeł promieniowania
do zdalnego wykrywania CO2
Do zdalnego wykrywania par i gazów najczęściej wykorzystywane jest promieniowanie laserowe. Charakterystyczne cechy
tego promieniowania to mała rozbieżność wiązki, stosunkowo
duża gęstość mocy, spójność (koherencja) i wąskie pasmo
spektralne.
Przy zdalnym wykrywaniu substancji zwłaszcza na większych
odległościach mała rozbieżność wiązki świetlnej jest bardzo
korzystna natomiast duża jej moc nie jest konieczna. Przy wykrywaniu substancji w otwartej przestrzeni nie ma znaczenia spójność
promieniowania. Cecha ta jest jednak niekorzystna przy prześwietlaniu kabin z oknami zwłaszcza gdy te kabiny są w ruchu. Okna
stają się wówczas filtrami interferencyjnymi a ich transmisja
zależy między innymi od kąta nachylenia okna i tym samym
może się zmieniać, utrudniając pomiar transmisji wykrywanych
substancji. Można to zilustrować na poniższym rysunku.

Rys. 1. Ilustracja zjawiska transmisji promieniowania przez płytkę płasko-równoległą
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Ma to szczególnie duże znaczenie przy wykrywaniu stosunkowo małych stężeń w niewielkich kabinach, gdy zmiany transmisji spowodowane absorpcją przez wykrywany gaz mogą być
porównywalne ze zmianami transmisji w szybach wywołanymi
zjawiskami interferencyjnymi.
Pozostaje jeszcze pytanie, jak wpływa szerokości konturu linii
widmowej prześwietlającego promieniowania na współczynnik
absorpcji tego promieniowania w wykrywanym gazie a tym
samym jaka jest skuteczność wykrywania interesującego nas gazu
przez aparaturę wykorzystującą źródła emitujące promieniowanie
o takim widmie.
Prześledzimy w związku z tym zjawiska fizyczne zachodzące
podczas procesu absorpcji w gazie. Prawdopodobieństwo absorpcji kwantu promieniowania na jednostkę czasu można opisać
powszechnie znanym wzorem:


W12  B12  e ( ) g ( , 0 )d
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(1)

0

gdzie: g(ν,ν0) – funkcja kształtu linii absorpcji, ρe(ν) – funkcja
kształtu linii emisyjnej promieniowania prześwietlającego.
W przypadku światła białego proces można zilustrować
na rysunku 2a natomiast przypadek absorpcji światła laserowego,
na rysunku 2b.

Rys. 2. Poglądowe rysunki „nałożenia” konturu pasma spektralnego
dla promieniowania oświetlającego ρe(ν) na widmo absorpcyjne g(ν) dla:
a – oświetlenia światłem „białym”, b – oświetlenia promieniowaniem laserowym

Widać że dla stosunkowo wąskiej linii absorpcyjnej,
w przypadku promieniowania „białego”, tylko niewielka jego
część może być zaabsorbowana. Analogicznie niekorzystne zjawisko wystąpi również w sytuacji, gdy wykrywany ośrodek
o wąskiej linii absorpcyjnej będziemy prześwietlać promieniowaniem laserowym o częstotliwości niedokładnie dopasowanej
do częstotliwości centralnej tej linii.
Na podstawie przedstawionych rozważań, należy stwierdzić,
że zarówno klasyczne promienniki wykorzystujące emisję
promieniowania z rozgrzanych elementów ceramicznych jak
i źródła laserowe, nie zawsze są źródłami optymalnymi do zdalnego wykrywania par i gazów o wąskich liniach absorpcyjnych.

Na rysunku 4 przedstawiono dobrze znany, uproszczony
diagram poziomów energetycznych CO2 odpowiadający przedstawionym ruchom oscylacyjnym.

Rys. 4. Schemat poziomów oscylacyjnych molekuły CO2

Należy zauważyć, że w przypadku stanów nieustalonych,
na obsadzenie poszczególnych poziomów oscylacyjnych CO2
duży wpływ mają molekuły lub atomy gazów znajdujących się w
mieszaninie z tym gazem. Tak na przykład molekuły N2 posiadają
poziomy energetyczne położone blisko poziomów 3 a ponieważ
same nie mogą emitować promieniowania, gdyż nie posiadają
momentu dipolowego, swoją energię oddają molekułom CO2,
zwiększając populację tego stanu. W związku z tym przy stosunkowo wysokiej temperaturze lub podczas wyładowania elektrycznego, obsadzenie poziomu ν3 odpowiadającego drganiom antysymetrycznym, powinno być bardzo duże. Należy się zatem
spodziewać intensywnej emisji spontanicznej w paśmie 4,3 µm
związanej z promienistą relaksacją molekuł z tego poziomu
na poziom podstawowy.
Molekuła CO2 wykonuje oczywiście również ruchy rotacyjne.
Tym samym poziomy oscylacyjne zostają rozszczepione na
poziomy rotacyjne.
Ostatecznie rozkład obsadzeń na poziomach rotacyjnych
wybranego stanu oscylacyjnego można opisać wyrażeniem [10]:

nvj  N v (2hcBv / kT )(2 j  1) 





 exp  [ Bv j ( j  1)  Dv j 2 ( j  1) 2 ](hc / kT )

(2)

gdzie: v – numer stanu oscylacyjnego, j – numer stanu
rotacyjnego, Nν – całkowite obsadzenie poziomu oscylacyjnego v,
h – stała Plancka, c – prędkość światła, k – stała Boltzmanna,
T – temperatura, Bν i Dν – stałe rotacyjne.
Przykładowy rozkład obsadzeń poziomów rotacyjnych dla
molekuł CO2 w temperaturze 400K przedstawiono na rys. 5 [9].

2. Spektralne własności dwutlenku węgla
Stosunkowo złożone widmo spektralne dwutlenku węgla
wynika oczywiście z układu poziomów energetycznych dla liniowej molekuły CO2. W literaturze poświęcono temu zagadnieniu
stosunkowo dużo uwagi po wynalezieniu przez Kumara Patela
w 1964 roku lasera CO2 [7]. Powszechnie wiadomo, że molekuła
ta składa się z dwóch atomów tlenu i jednego atomu węgla, które
wykonują względem siebie ruchy oscylacyjne (rys. 3).

Rys. 3. Ruchy oscylacyjne w molekule CO2

Rys. 5. Rozkład obsadzeń molekuł CO2 na poziomach rotacyjnych

Ostatecznie diagram oscylacyjno-rotacyjnych poziomów
energetycznych dla molekuł CO2 przyjmie postać przedstawioną
na rysunku 6 [8].

Rys. 6. Diagram poziomów oscylacyjno-rotacyjnych dla molekuł CO2
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Z przedstawionego diagramu poziomów energetycznych
wynika stosunkowo bogate widmo absorpcyjne lub emisyjne
w zakresie średniej podczerwieni dla molekuł CO2, które są typowymi molekułami symetrycznymi. Jego podstawą są oczywiście
przejścia oscylacyjno-rotacyjne, zachodzące zgodnie z regułami
wyboru: ( v  1 , j  1 ). Wynika z nich, że widmo ma charakter
dyskretnych linii oscylacyjno-rotacyjnych, w których można
wyróżnić dwie gałęzie: P dla Δj=-1 i R dla Δj=+1
W przypadku poziomów związanych z drganiami deformacyjnymi, możliwe jest również przejście Δj=0 i odpowiadająca
mu gałąź Q.
Odległość pomiędzy poszczególnymi liniami zawiera się
w granicach od około 30 do 60 GHz. Każda linia oscylacyjnorotacyjna ma oczywiście swój profil na który najbardziej wpływa
temperatura i ciśnienie. Dla niskich ciśnień można go opisać
wzorem:

c  M   Mc 2
(2)
S ( v, v )  
(v  v ) 2 
 exp 
0

v0  2kT 

 2kTv 2
0


0




gdzie: M – masa molekuły, ν0 – częstotliwość centralna linii.
Poszerzenie jest niejednorodne, o szerokości połówkowej
określonej wyrażeniem:
2kT
(3)
v  2v
ln 2
D

0
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Podstawowym elementem układu była kwarcowa rurka wyładowcza o długości 30 cm i średnicy 20 mm zamknięta z jednej
strony zwierciadłem metalowym a z drugiej oknem z selenku
cynku. Wewnątrz rurki były wstawione trzy metalowe elektrody.
Ponadto rurka była wyposażona w końcówki odpowiednio
do pompy próżniowej i do butli z mieszanką gazową zawierającą
dwutlenek węgla. Impulsowe wyładowanie elektryczne w rurce
było realizowane przy pomocy odpowiedniego zasilacza.
Całość została zamknięta w obudowie ekranującej z filtrem
przeciwzakłóceniowym w przepuście zasilającym, przepustami
gazowymi do pompy próżniowej i butli z gazem oraz z odpowiednią tubą metalową wyprowadzającą promieniowanie emitowane
z rurki wyładowczej na zewnątrz i zabezpieczającą przed emisją
zakłóceń elektromagnetycznych przez układ.
Dzięki takim zabezpieczeniom możliwa była detekcja pojedynczych impulsów emitowanego promieniowania o stosunkowo
małym natężeniu. Emitowane promieniowanie po przejściu przez
płytkę germanową i strumień dwutlenku węgla wypływający
z dodatkowej butli, padało na chłodzony detektor PbSe, z którego
sygnał był rejestrowany na oscyloskopie. Widmo transmisyjne
wykorzystywanej płytki germanowej wykonane na spektrofotometrze zostało przedstawione na rys. 9.

Mc 2

Dla wyższych wartości ciśnienia, linia jest poszerzona jednorodnie i w przypadku mieszanek gazowych wykorzystywanych
w laserach CO2, określana formułą [1]:
1

  10,11( CO2  0,73 N 2  0,64 He ) p (

300 2
) [ MHz]
T

(4)

w której: ψ – frakcja x-go komponentu, p – ciśnienie całkowite.
x

Praktycznie przy ciśnieniu atmosferycznym szerokość linii
wynosi 3÷5 GHz.
Przedstawiony opis można zilustrować na poglądowym
rysunku 7.

Rys. 9. Widmo transmisyjne wykorzystywanej płytki germanowej

Widok modelu promiennika pokazano na rys. 10.

Rys. 7. Poglądowy rysunek widma emisyjnego (lub absorpcyjnego) dla dwutlenku
węgla

Przedstawione rozważania pokazują, że istnieją duże możliwości zarówno wykrywania dwutlenku węgla poprzez absorpcję
promieniowania o odpowiedniej długości fali jak i możliwości
emisji tego promieniowania poprzez odpowiednie wzbudzanie
molekuł CO2.

3. Eksperyment z jarzeniowym promiennikiem
CO2
Celem eksperymentu było sprawdzenie możliwości zbudowania promiennika emitującego promieniowanie o długościach fal
dokładnie pokrywających się z liniami absorpcyjnymi dwutlenku
węgla. Został zestawiony układ eksperymentalny przedstawiony
na schemacie (rys. 8).

Rys. 8. Schemat układu eksperymentalnego

Rys. 10. Widok modelu promiennika

W pierwszym etapie eksperymentu odpompowano rurkę
wyładowczą z powietrza do ciśnienia ~ 1 hPa i przy zamkniętym
zaworze butli z mieszanką gazową, realizowano impulsowe wyładowanie w rurce. Z toru wiązki emitowanego promieniowania
usunięto płytkę germanową i bez zewnętrznego strumienia dwutlenku węgla promieniowanie to oświetlało detektor. Obserwowane na oscyloskopie impulsy elektryczne z detektora, odpowiadające impulsom emitowanego promieniowania przedstawiono
na rysunku 11.
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Rys. 11. Impuls z detektora przy braku płytki germanowej w torze wiązki świetlnej
(50 mV/dz; 0,4 ms/dz)

Rys. 14. Impuls na oscyloskopie przy wyładowaniu w mieszance gazowej
i po wstawieniu płytki germanowej (10 mV/dz; 1 ms/dz)

Następnie w tych samych warunkach wstawiono w tor wiązki
promieniowania płytkę germanową. Otrzymany na oscyloskopie
obraz przedstawiono na rys. 12.

Z przedstawionych przebiegów oscyloskopowych wynika,
że płytka germanowa przepuszczała dużą część promieniowania
podczerwonego, natomiast nie przepuszczała promieniowania
krótkofalowego odpowiadającego przejściom elektronowym.
Następnie otwarto zawór w butli i skierowano strumień
dwutlenku węgla w tor wiązki światła, otrzymując przebieg
przedstawiony na rys. 15.

Rys. 12. Obraz na ekranie oscyloskopu po wstawieniu płytki germanowej (50 mV/dz;
0,4 ms/dz)

Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że w czasie
wyładowania w rurce napełnionej rozrzedzonym powietrzem,
emitowane jest jedynie promieniowanie nie przepuszczane przez
płytkę germanową. Oznacza to, że mamy w tym przypadku
do czynienia z promieniowaniem o stosunkowo krótkich długościach fal.
W kolejnym eksperymencie został otwarty zawór w butli
i przez rurkę wyładowczą przepływała mieszanka gazowa
o składzie CO2:N2:He = 1:1:3 pod ciśnieniem ~2 hPa. Podobnie
jak w pierwszym eksperymencie, usunięto płytkę germanową.
Na oscyloskopie otrzymano impuls przedstawiony na rys. 13.

Rys. 13. Impuls z detektora przy wyładowaniu w mieszance gazowej i przy braku
płytki germanowej w torze wiązki świetlnej (50 mV/dz; 1 ms/dz)

W kolejnym doświadczeniu, po wstawieniu płytki germanowej w tor wiązki emitowanego promieniowania, otrzymano
impuls przedstawiony na rys. 14.

Rys. 15. Impuls na oscyloskopie po wpuszczeniu strumienia dwutlenku węgla w tor
wiązki promieniowania (10m V/dz; 1 ms/dz)

Porównując przebiegi na rysunku 11 i 13, widzimy że przy
wyładowaniu w powietrzu mamy do czynienia z promieniowaniem widzialnym odpowiadającym przejściom elektronowym
i emitowanym jedynie w czasie wyładowania, natomiast przy
wyładowaniu elektrycznym w mieszance dwutlenku węgla
z azotem, impuls świetlny jest znacznie dłuższy. Można to tłumaczyć emisją promieniowania podczerwonego najprawdopodobniej
o długości fali 4,3µm przez molekuły CO2 wzbudzane na poziom
ν3 bezpośrednio w czasie wyładowania oraz w wyniku przekazu
energii od wzbudzonych molekuł N2 w czasie znacznie dłuższym
niż czas wyładowania elektrycznego.
Potwierdza to przebieg na rysunku 14, który pokazuje,
że płytka germanowa przepuszczała dużą część promieniowania
4,3 µm, natomiast nie przepuszczała promieniowania krótkofalowego odpowiadającego przejściom elektronowym zachodzącym
w czasie procesu wyładowania.
Ponadto z dwóch ostatnich rysunków (14 i 15) wynika,
że po wpuszczeniu dwutlenku węgla w tor wiązki światła, amplituda sygnału zmalała z ~40 mV do ~15 mV. Biorąc pod uwagę
stosunkowo krótką drogę przejścia wiązki świetlnej w strumieniu
dwutlenku węgla, widzimy że mamy do czynienia z bardzo
dużą absorpcją emitowanego promieniowania przechodzącego
przez tą strugę.

4. Podsumowanie i wnioski
Bardzo silne pochłanianie emitowanego przez zbudowany
promiennik promieniowania w dwutlenku węgla wynika przede
wszystkim z dokładnego pokrywania się widma tego promieniowania z widmem pochłaniania. Emisja i absorpcja zachodzi
w takich samych molekułach a z uwagi na małe ciśnienie gazu
w rurce wyładowczej, linie promieniowania emitowanego są
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znacznie węższe od linii absorpcyjnych dwutlenku węgla będącego pod ciśnieniem atmosferycznym.
Tym samym cała linia promieniowania emitowanego jest
„obejmowana” przez linię absorpcyjną. Możliwości takich nie
mają klasyczne promienniki, w których rozgrzana ceramika emituje promieniowanie o widmie ciągłym i jedynie niewielka jego
część jest absorbowana w wykrywanym gazie.
Ponadto w naszym przypadku promieniowanie jest absorbowane przez molekuły CO2 na wszystkich liniach oscylacyjnorotacyjnych natomiast w przypadku wykorzystywania laserów,
ich promieniowanie o bardzo wąskiej linii może być absorbowane
jedynie w ramach jednej linii.
Przedstawiony artykuł zawiera wstępne prace nad omawianym
tematem. Należy dopracować przede wszystkim zagadnienia
związane z kolimacją wiązki, ze zwiększeniem mocy i oczywiście
z miniaturyzacją urządzenia aby było to urządzenie przenośne.
Pozwoliłoby to na prześwietlanie obszarów znacznie oddalonych.
Jak już wspomniano we wstępie, zdalne wykrywanie dwutlenku węgla mogłoby być wykorzystane we wielu dziedzinach.
Można je wykorzystać np. w ratownictwie medycznym w trudnodostępnych miejscach, upewniając się że poszkodowana osoba
oddycha. Może być wykorzystane przy zdalnej kontroli trzeźwości
osób, gdzie również musimy być pewni, że sprawdzana osoba
wydycha powietrze.
Ponadto moglibyśmy przy pomocy tego urządzenia badać
rozkład stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, co jest niezwykle
ważne z punktu widzenia potrzeby przeprowadzenia poważnych
badań nad udziałem dwutlenku węgla w efekcie cieplarnianym
naszego globu. Jest to niezwykle ważne z ekologicznego punktu
widzenia.
Opisane urządzenie pozwoliłoby na dokładny pomiar absorpcji promieniowania przez dwutlenek węgla o bardzo słabym
stężeniu. Tym samym można by przeprowadzić dokładne pomiary
rozkładu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze (np. poprzez
wykorzystanie ruchomych retroreflektorów i dalmierzy określających odległość do nich).
Przeprowadzona w pracy analiza i wnioski jakie można z niej
wyciągnąć nasuwają wiele wątpliwości odnośnie przyjętej
powszechnie tezy, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym.
W zdecydowanej większości publikowanych na ten temat prac
nie rozpatruje się między innymi subtelnej struktury widma
absorpcyjnego CO2, co może skutkować wyciąganiem nieprawdziwych wniosków wykorzystywanych powszechnie przy podejmowaniu ważnych decyzji ekonomicznych.
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Abstract. A hybrid corpus-based machine processing has been developed to produce a proper Javanese speech level translation. The developed statistical
memory-based machine translation shows significantly accurate results. Integration of an automatic text classifier and an expert system is proposed
to help Javanese in classifying the speech levels used for a specific interlocutor. Javanese rule-based expert system is designed while naive Bayes classifier
is selected after outperforming simple logic probability approach. As a result, the average of translation accuracy (72.3%) indicates that the integrated
intelligent interfaces could effectively solve the Javanese language pragmatic translation problems.
Key words: expert system, hybrid corpus-based machine translation, Javanese speech levels, text classifier

TŁUMACZENIE MASZYNOWE Z KLASYFIKACJĄ POZIOMÓW JĘZYKA JAWAJSKIEGO
Streszczenie. Hybrydowy korpus maszynowy dla celów translacji został opracowany w celu uzyskania właściwego tłumaczenia poziomu języka jawajskiego. Rozwinięte tłumaczenie na bazie statystycznej wykazuje wyjątkowo dokładne wyniki. Integracja automatycznego klasyfikatora tekstu i systemu eksperckiego jest propozycja aby pomóc użytkownikom języka jawajskiego w klasyfikacji poziomów mowy wykorzystywanych dla konkretnego rozmówcy. Zaprojektowany system ekspertowy w powiązaniu z klasyfikatorem naive Bayes wykazuje przewagę nad prostym podejściem logiki prawdopodobieństwa.
W rezultacie średnia uzyskana dokładność tłumaczenia (72,3%) wskazuje, że zintegrowane inteligentne interfejsy mogą skutecznie rozwiązywać problemy
pragmatycznego tłumaczenia języka jawajskiego.
Słowa kluczowe: systemy ekspertowe, hybrydowe tłumaczenie maszynowe, korpus języka, poziomy języka jawajskiego, klasyfikator tekstu

1. Introduction

2. Machine translation of Javanese speech levels

Machine translation (MT), a branch of the computational linguistic, is simply defined as the automatic bilingual natural language translation using computers. The basic idea behind MT
classification is the translation knowledge base. Ruled-based
machine translation (RBMT) uses linguistic information such as
semantic, morphological, and syntactic as its knowledge base. On
the other hand, the knowledge of both example-based machine
translation (EBMT) and statistical machine translation (SMT) is
based on large sets of bilingual text; that is recognised as a corpus
[6, 21]. Most of these approaches are used to translate English into
another language such as Chinese [10, 11, 32], Portuguese [3],
Persian [31], Swedish [1] and Japanese [4, 24]; however, a Javanese translation does not exist.
Javanese is a local language with the biggest number of
speakers, over 75 million [18, 27], in Indonesia. However, the
negative tendency is detected concerning the use of Javanese
speech levels among teenagers. They are unable to use politeness
indicators in verbal communication accurately because of its
structural complexity. A hybrid corpus-based machine translation
has been designed to translate the speech levels in a proper way
[29]. The system embeds statistical features into a memory-based
machine translation to obtain the best performance of Javanese
speech levels’ translation. The evaluation shows satisfactory
results; 83% and 90.4% for the average accuracy and quality of
the translation, respectively.
Providing a precise machine translation is not quite applicable
for Javanese communication. Basically, Javanese should use a
specific speech level for a particular person based on the interlocutor’s age, social status and relationship with the speaker. However,
some researchers [15, 20, 22] report that Javanese teenagers may
use incorrect speech level (ngoko) to address a high-status person
since they are unable to transform that informal politeness form
into its equivalent refined language. Furthermore, the use of incorrect vocabularies [30] indicates that they do not know the classification and the usage of the language. Therefore, further development of the interface of the Javanese speech level's machine translation interface should be established in order to increase its usability. The novel automatic language classification should be able
to categorise the entered text into a specific level as well as to
guide the user regarding the translation direction between languages based on the identity of the interlocutor.

Javanese have complex manners concerning how they communicate using the language which is known as speech levels
[15, 16]. Javanese linguists [16, 17, 19] further classify the speech
levels into nine sub-categories and then simplify them into four
sub-systems of politeness: ngoko (Ng), ngoko alus (NgA), krama
(Kr) and krama alus (KrA) defined at the first Javanese Congress
in 1991 [30]. The developed translator provides bidirectional text
translation of these four levels and in addition, of the national
Indonesian language (bahasa Indonesia). Figure 1 demonstrates
the translation of ‘We are called by your mother’ in bahasa Indonesia and various Javanese speech levels.

artykuł recenzowany/revised paper

Kita

di-panggil

ibu-mu (bahasa Indonesia)

Awake dhewe

di-undang

ibu-mu (ngoko)

Awake dhewe

di-timbali

ibu-mu (ngoko alus)

Kita

dipun-timbali

ibu sampeyan (krama)

Kita

dipun-timbali

ibu panjenengan (krama alus)

1st person plural Passive-call

mother-your

‘We are called by your mother’
Fig. 1. ‘We are called by your mother’ in various languages and speech levels

As seen in Figure 1, both ngoko and krama are mostly similar
with their alus form. However, some parts are using completely
different expressions. For example, ‘sampeyan’ and ‘panjenengan’ are used to express ’your’ in krama and krama alus,
respectively. Similarly, different words are applied to state ‘calls’
in ngoko and ngoko alus. Furthermore, the meaning of ‘kita’
in bahasa Indonesia is similar with ‘kita’ in both krama and krama alus. These mixed similarities make the classification task
more difficult to accomplish.
The hybrid Javanese machine translation is designed based on
the large bilingual texts; that is recognised as a corpus-based
machine translation. The corpus-based approach can comprise
either example-based (EBMT) or statistical machine translation
(SMT). EBMT is best on text segmentation [6], phrase memorisation [7] and analogical sentence recombination [21], while SMT
focuses more on word combinations and their frequency. Furthermore, SMT definitely outperforms EBMT [26] if quantity and
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quality of the training data are increased [13]. The Javanese machine translation is neither pure EBMT nor SMT. It is a hybrid
approach in order to unite the advantages of both systems. The
GUI of the Javanese machine translation is illustrated in fig. 2.
As shown in fig. 2, the machine user enters the source text into
a provided column followed by selecting the translation direction.
The upper combo box is used to select source language, while the
other is for the target language selection. The process column
shows the translation process, selected phrase pairs and their
probability. The translate button executes the translation procedures which consist of parsing the source text, searching
the translation candidates, applying the Dice coefficient algorithm
to select the best pair and restructuring the translated text [29].
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If s  S and a A and r R
then l  L
where :
S {higher, equal, lower}
A {older,similar,younger}
R {close, moderate,unfamiliar}
L{ ngoko, ngoko alus, krama and krama alus}
Fig. 4. The forward chaining knowledge of Javanese rule based Javanese expert
system

As seen in fig. 5, the language is decided based on the conditions inputted by the ES’s users. Study of many Javanese sources
[17, 23, 27] is used to develop these rules. The knowledge
is dynamic and independent since it can be edited without compiling the whole programs. Every time before the translation process,
the ES asks the user to provide the information regarding
the category of social status, age and relationship between the
speaker and interlocutor. The ES then compares the inputted
identities with the knowledge base to select the correct level
for the specific interlocutor. Finally, the system shows the selected
speech level, including the informative guidance of the language.

Fig. 2. The GUI of Javanese machine translation

The use of combo boxes assumes that the user already knew
the classification of both source and target languages. However,
the expected users are mostly teenagers that have slight
knowledge of applying Javanese speech level pragmatically. Users
with inadequate competency may categorise the language incorrectly which may lead to inappropriate implementation of the
translation result. The developed machine translation should be
modified
in order to solve these complicated problems. Figure 3 depicts
the design of intelligent adjustment of the Javanese speech level
machine translation.

Fig. 5. The forward chaining knowledge of Javanese rule based expert system

4. Text Classifier
This chapter focuses on the development and selection of the
best probability-based Javanese speech level classifier by comparing the efficiency of two approaches: simple logic probability
and naive Bayes classifier.

4.1. Learning Algorithm

Fig. 3. The hybrid machine translation of Javanese speech levels with intelligent
feature adjustment

3. Expert systems
Expert System (ES) defined as a supportive artificial
intelligent software for non skilled user [5], consists of collection
of human experts’ knowledge in a specific domain [2]. The ES
may support its users with prediction, design, monitoring, instruction, and information retrieval of some specific domain such
as information technology [9, 12], health [5], business [2, 8] and
education [25].
The proposed ES is a rule-based expert system, an ES that
manages expert knowledge in the database as “If <conditions>
then <action list> else <action list>” statements (Fig. 4). In Javanese communication ES, the conditions are the interlocutor identities: social status (S), age (A) and relationship (R). The action list
decides the applied language (L) or the translation direction.

The text classifier will be implemented to the hybrid translation. Therefore, the previously created knowledge base will be
mutually accessed by both intelligent systems. The knowledge
base contains a set of pre-classified discrete words, phrase pairs
and the frequency of their occurrences during the learning process
[28, 29]. However, only the product of text parsing will be used
by the classifiers, and consists of recorded words and the occurrence frequency of the related expressions. The learning algorithm
of the text classifier (Fig. 6) parses the sentence into words, and
records the frequency of words into the database.
for each monolingual text do
sentence recognition
word recognition
check the database
if the word is available in database
then
update frequency of the word
else record the index, the word and the frequency
end
create array of sentences based on word’s index
end
Fig. 6. Machine translation learning process

Bayes theorem is the cornerstone of the classifier. Thus, (3)
is rewritten as (4).

4.2. Simple logic probability (SLP)
The simple logic approach is a product of local appearance
of words to the number of words in a particular sentence. Basically, the algorithm (Fig. 7) searches the availability of words without considering its recorded frequency in the database. Logic is
used to indicate the word availability: one is for the discovered
expression in the database while zero is for the undetected word.
The indicated word logics (wLi) are summed and then divided
by the total number of words in the classifying sentence (1).
The argument of the maximum (argmax) of every language probability is used to recognise the sentence classification (2).
The algorithm selects the language with the highest probability
as the best classification of the inputted text.

 wL
SLP 

i

i

totalwords
wLi

(1)

l L

i

totalwords

P( w1, w2,..., wn | vj ) P (l j )

l j L

P ( w1, w2,..., wn )

(2)

Fig. 7. The algorithm of Simple Logic Probability (SLP)

4.3. Naive Bayes Classifier (NBC)
In some fields, the performance of naive Bayes classifier
is as good as other machine learning approaches such as neural
network and decision tree learning [14]. Generally, in the
language classification domain, each instance of a sentence
is described by a conjunction of words while the target function,
the language classification, was previously provided in the learning process. The task of the Bayesian approach is to assign
the most probable target value, lMAP, given the attrite values
of words <w1, w2, ..., wn> that describe the new instance.
(3)
l MAP  arg max P (lj | w1, w2...wn )


(4)

 arg max P ( w1, w2,..., wn | vj ) P (l j )
l j L

The naive Bayes classifier simply assumes that the conditionally independent probability of observing the word combination
(w1, w2, ..., wn) is just the product of the probabilities of individual attributes.

P( w1, w2,..., wn | lj ) 

 P(wi | lj)

(5)

i

Substituting (5) into (4) simplifies the naive Bayes classifier
(CNB), that is identical to the maximum of a posteriori (MAP)
classification.
vjV

//procedureSimpleLogicProb
begin
nword=0
flogic=0
count length(s)
for j=1 to Length(s) do
begin
identify words;
if word>< null then
begin
nword=nword+1
fword= 1
flogic= (flogic +fword)
end
end
prob=flogic/nword
end
--------------------------------------//argmax for SimpleLogicProb
begin
idLMax=0
probmax=0
for idL=1 to 5 do
begin
procedure SimpleLogicProb()
ifprob>probmax then
begin
probmax=prob
idlmax=idL
end
end
end

l j L

lMAP  arg max

C NB  arg max P (lj )



CSLP  arg max
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 P(wi | lj)

(6)

i

A pseudo code (Fig. 8) illustrates the algorithm of the naive
Bayes classifier. A logarithmic operation is applied to the Bayesian approach because the join probability result may be too small
that may cause difficulties during text classification. Accordingly,
the frequency of each attribute value is added by one to avoid an
undefined result of the logarithmic operation.
//naiveBayesprob()
begin
nWord = 0
prob = 1
calculate total of specific language;
calculate probability of specific language in DB
count length(s)
for j =1 to Length(s) do
begin
identify words
if word>< null then
begin
nword =nword+1
probword= (WordFreq+1)/total of specific language
prob= prob*probword
end
end
probBY=log10(probLang*prob)
end
-----------------------------------------//MAP for Naive Bayes Classifier
begin
idLMax=0
probmax=-1000
for idL=1 to 5 do
begin
procedure naive Bayesprob ()
ifprob>probmax then
begin
probmax=prob
idlmax=idL
end
end
end
Fig. 8. The algorithm of Naive Bayes Classifier (NBC)

5. Results and Analysis
The first task is to analyse the efficiency of Javanese rulebased expert system. The developed rules are randomly tested
for 600 user inputs. As seen in Table 1, the Javanese ES directs
the translation perfectly because of the straightforward knowledge
representation. Therefore, the developed ES is applicable
for directing the translation based on the interlocutor’s identity.
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Table 1. The expert system testing
Rule

Social

Age

Relation

Level

Testing

Correct

1

L

Y

C

Ng

22

22

2

L

Y

M

Ng

17

17

3

L

S

C

Ng

21

21

4

L

S

M

Ng

24

24

5

E

Y

C

Ng

20

20

6

E

Y

M

Ng

27

27

7

E

S

C

Ng

18

18

8

E

S

M

Ng

21

21

9

L

Y

U

Ng

24

24

10

H

Y

C

NgA

21

21

11

H

S

C

NgA

19

19

12

H

O

C

NgA

25

25

13

L

O

C

NgA

24

24

14

L

O

M

NgA

18

18

15

L

S

U

Kr

29

29

16

L

O

U

Kr

23

23

17

E

S

U

Kr

24

24

18

E

Y

U

Kr

20

20

19

E

O

U

Kr

24

24

20

E

O

M

Kr

25

25

21

E

O

C

Kr

24

24

22

H

S

M

KrA

21

21

23

H

S

U

KrA

26

26

24

H

Y

M

KrA

23

23

25

H

Y

U

KrA

18

18

26

H

O

M

KrA

25

25

27

H

O

U

KrA

17

17

TOTAL
600
600
H: higher, E: qual, L: lower, O: older, S: similar, Y: younger, C: close, M: moderate,
U: unfamiliar, Ng: ngoko, NgA: ngoko alus, Kr: krama, KrA: krama alus

Both text classifiers and the machine translator use a parallel
learning algorithm; however, the classifiers do not learn the whole
training data (1250 sentences) directly. The classifiers learn the
data gradually, every 200 sentences, in order to explore the influence of the amount of data training for the efficiency of the classifier. Total of 250 pre-classified different sentences are used to test
the accuracy of both classifiers as well as to select the best classifier among them.
As seen in fig. 9, the accuracy of both classifiers is improved
with increasing of training data. However, it is obvious that naive
Bayes significantly outperform the simple logic probability.
Furthermore, implanting 200 sentences in NBC is much better
than full trained simple logic probability.
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More detailed analysis is depicted by fig. 10. NBC is equal to
SLP in means of classification of ngoko and bahasa Indonesia.
The SLP is less accurate than NBC when classify more complex
forms such as ngoko alus, krama and krama alus. In other words,
SLP fails to recognise the difference between a particular speech
level and its alus form: Ng-NgA; Kr-KrA. Therefore, in this
paper, naive Bayes approach is considered as the best text classifier for Javanese speech levels.

Fig. 10. Classifiaction accuracy of Naive Bayes Classifier (NBC) vs Simple Logic
Probability (SLP)

The final stage is combining the naive Bayes classifier and the
expert system with the developed machine translation. The integrated system can classify the user’s input then conduct the translation automatically. The Bayes classification result represents
the source language while that will be automatically translated
base on the expert system guidance. Total 20 combinations
of automatic bilingual translation are performed by the system.
As detailed in table 2, the combined machine translation (CA)
is less accurate then stand alone system (SA); except translating
bahasa Indonesia to speech levels that show equal accuracy.
The best result is Kr-KrA translation because of the form similarity. The worst result is BI-KrA translation since some alignment
form is not modelled yet; for example, aligning one word
in bahasa Indonesia to three words in krama or krama alus.
Table 2. The accuracy of the combined intelligent system
No

Source

Target

SA (%)

CA (%)

1

BI

Ng

84.0

84.0

2

BI

NgA

73.0

73.0

3

BI

Kr

60.0

60.0

4

BI

KrA

54.8

54.8

5

Ng

BI

89.7

87.9

6

Ng

NgA

89.7

87.9

7

Ng

Kr

69.8

68.4

8

Ng

KrA

69.0

67.7

9

NgA

BI

89.7

70.0

10

NgA

Ng

100.0

78.0

11

NgA

Kr

88.9

69.3

12

NgA

KrA

78.6

61.3

13

Kr

BI

74.6

73.1

14

Kr

Ng

77.0

75.4

15

Kr

NgA

75.4

73.9

16

Kr

KrA

96.0

94.1

17

KrA

BI

74.6

61.2

18

KrA

Ng

77.8

63.8

19

KrA

NgA

76.2

62.5

KrA

Kr

97.6

80.0

79.8

72.31

20

Average

Fig. 9. The influence of the amount of data training on the efficiency of the classifiers
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6. Conclusions
The development of intelligent interfaces creates more advanced and applicable machine translation. The Javanese rule-base
expert system addresses the matter of choosing the pragmatic
translation direction while the naive Bayes classifier successfully
solves the text classification problem. The integrated intelligent
systems show a very satisfactory result, 72.3% on average
of translation accuracy.
Even though the advanced machine translation is prominently
accurate, another way should be considered to increase its efficiency. One possible future suggestion is improving the learning
algorithm. The performance of the algorithm can be enhanced by
reducing unnecessary record of training data that may create improper bilingual text alignment and word redundancy during
translation. Accordingly, the future development may speed up the
classification process as well as its accuracy.
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Abstract. The paper deals with the problem of developing probabilistic algorithm for system level self-diagnosis. The main goal of the suggested algorithm
is to minimize the mean time of its executing. The algorithm is based on the computing of the posterior probability of fault-free state of each system unit.
Final decision about unit’s state is made on the chosen decision rule. The execution of the probabilistic algorithm is elucidated with the help of simple
example and then explained for the case of more complex systems.
Keywords: complex systems, self-diagnosis, probabilistic algorithm, decision rule

PROBLEMY PROJEKTOWANIA ALGORYTMÓW AUTODIAGNOSTYKI
NA POZIOMIE SYSTEMU
Streszczenie. Artykuł opisuje problem projektowania probabilistycznego algorytmu autodiagnostyki na poziomie systemu. Głównym celem proponowanego
algorytmu jest minimalizacja średniego czasu wykonania. Algorytm oparty jest na obliczeniach prawdopodobieństwa a posteriori bezawaryjnego stanu
każdej jednostki systemu. Decyzja o stanie jednostki podejmowana jest na podstawie wybranej reguły decyzyjnej. Działanie algorytmu probabilistycznego
zostało opisane na prostym przykładzie, a następnie wyjaśnione dla przypadku bardziej złożonych systemów.
Słowa kluczowe: systemy złożone, autodiagnostyka, algorytm probabilistyczny, reguła decyzyjna

Introduction
In real complex systems, units are not necessarily homogeneous and can operate under different conditions. Therefore, units
can have different levels of their reliability. This fact can be accounted for by assigning probabilities to the reliability of a unit.
Probabilistic approach to system level self-diagnosis [2]
doesn’t deal with such problems as t-diagnosability [1] and testing
assignment [6]. Self-diagnosis which focuses on probabilities of
fault-free and faulty states of system units is called probabilistic
diagnosis.
The benefits of the probabilistic diagnosis are as follows:
 it is simpler than the system level self-diagnosis methods
based on the PMC model [6],
 probabilistic algorithms are faster algorithms without restrictive assumptions on the testing assignment or on the fault sets
(i.e., they do not place an upper bound on the number of permitted faulty units).
Among the first who investigated the probabilistic algorithms
were H. Fujiwara and K. Kinoshita [3]. The probabilistic algorithms are based on the computing of the posterior probabilities of
system unit states, upon which the decision about the states of the
system units is made. The algorithm presented here aims at minimizing the mean time of its executing. For this, the algorithm
is structured so that it has several branches.

first branch of the algorithm. The second in order of probability is
the situation when only one system unit is faulty. All the situations
when the number of faulty units in the system is greater than 1 are
considered as single situation. This combined situation corresponds to the third branch of the algorithm (see fig. 1)
Generally, while developing probabilistic algorithms it is assumed that test doesn’t provide perfect fault coverage (i.e., testing
fault-free unit not always detects a fault in the tested unit). But for
the algorithm under consideration it is assumed that fault coverage
is equal to 100%.

1. Probabilistic algorithm
It is assumed that there is statistical information about the
average time of branch executing, tBi. Each branch can be also
assigned a probability that after its executing the states of all
system units will be identified, PBi. (i.e., algorithm ends). At the
beginning, the branch which corresponds to the most probable
situation in the system is executed. If after executing of the first
branch the states of system units are not identified, then there will
be executed the second branch. The choice of the second branch
is also made according to the same criterion. There is also a probability that the third branch will be used.
According to the described approach, the mean time of algorithm executing is equal to

 

M t a lg  t B1  1  PB1 t B 2  1  PB1 1  PB 2 t B 3
where t a lg – time of algorithm execution.
Branches of the algorithm correspond to the certain faulty situations in the system. The most probable is the situation when all
system units are fault-free. The given situation corresponds to the
artykuł recenzowany/revised paper

Fig. 1. Diagnosis procedure

Given such assumption, it is easy to conclude that the first
branch of the algorithm consists in calculating the sum of test
results which are equal to 1. If the resulting sum is equal to 0, then
the algorithm ends with issuing information about fault-free states
of all system units. Otherwise, the second branch is executed. It
also consists in calculating the sum of test results which are equal
to 1. But this time not all test results are taken into consideration.
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Both the results of tests performed on i-th unit and the results
performed by i-th unit are excluded. This i-th unit is determined
on the basis of revising in sequence all the test results obtained
after performing testing in the system. As soon as the test result
which is equal to 1 is found, the revising procedure ends, and this
test result (e.g., rji = 1) allows to determine the sought i-th unit.
Similarly to the first branch, if the resulting sum is equal to 0,
the algorithm ends with issuing information about faulty state
of unit ui. Otherwise, the third branch is executed. It consists
in computing the posterior probabilities of system units fault-free
states. Having determined all the sought posterior probabilities,
we can make decision about the state of each particular unit.

Unit u2 can be recognised as fault-free when either hypothesis
H1 or hypothesis H2 is true. Thus, the posterior probability that
unit u2 is fault-free can be determined as

2. Simple example

3. General case

Let’s consider with a simple example how the posterior probabilities are determined. In this case, there are only two units u1
and u2. Their prior probabilities that units are fault-free, p1 and p2,
are known. The probabilities of their faulty state are equal to
q1 = 1–p1 and q2 = 1–p2 respectively.
Let’s assume that there was performed only one test τ12 with
the result r12 = 0 (see fig. 2).

Let’s consider more complex example. Assume that the system consists of five units and its testing assignment is such as
shown in fig. 3.

P2  P( H1 / A)  P( H 2 / A) 

p1 p2  q1 p 2 pr
p1 p2  q1 pr

If we assume that the prior probabilities of fault-free state of
units u1 and u2 take the same value and are equal to P1 = P2 = 0.8,
then the posterior probability P2* will be equal to 0.973. From this
example it follows that performing only one test with the result
equal to 0 considerably increases the probabilities of the units
fault-free states.

Fig. 2. Example with only one test

Now we are going to determine the posterior probabilities of
fault-free state of unit u2 taking into account the result of the
performed test. Before performing test τ12, there can be suggested
the following four hypotheses: H1: units u1 and u2 are fault-free;
H2: unit u1 is faulty and unit u2 is fault-free; H3: unit u1 is faultfree and unit u2 is faulty; H4 : units u1 and u2 are faulty. The probabilities of these hypotheses are equal to: P(H1) = p1p2;
P(H2) = q1p2; P(H3) = p1q2; P(H4) = q1q2.
Since hypotheses H1, ..., H4 express a complete list of all possible states of the system (i.e., entire sample space), the sum of
their probabilities is equal to 1, that is
4

 P(H )  1
i

i 1

Let A be the event when in the system there was performed
the test τ12 with the result r12 = 0. Having made the assumption that
PAT = 1 (i.e., fault coverage of the test is equal to 100%) we can
determine the conditional probabilities that event A occurs given
hypotheses Hi, i = 1, ..., 4, have been chosen (i.e., are true).
P(A/H1) = 1; P(A/H2) = Pr; P(A/H3) = 0; P(A/H4) = Pr;
where Pr is the probability of obtaining zero result of the test
performed by the faulty unit.
The probability of event A can be determined by using the
formula for total probability
4

P( A) 

 H ( H ) P( A / H ) 
i

i

i 1

 p1 p 2  p r q1 p 2  p r q1q 2  p1 p 2  p r q1
Using Bayes’ theorem, it is possible to determine the conditional probabilities of hypotheses Hi, i = 1, ..., 4, given that event
A occurs
P( H i ) P ( A / H i )
P (H i / A) 
, i  1,4
P( A)

P ( H1 / A) 

pi p2
pi pr q1
; P( H 2 / A) 
;
p1 p2  q1 pr
p1 p2  q1 pr

qi q2 pr
P ( H 3 / A)  0 ; P( H 4 / A) 
p1 p2  q1 pr

Fig. 3. Complex example

The results of tests are presented in the testing graph next to
the corresponding edges. Let’s also assume that the prior probabilities of fault-free states of the units are equal to Pi = 0.8,
i = 1, ..., 5.
According to the above presented method the following posterior probabilities of units fault-free states can be computed as
P1* = 0.883, P2* = 0.939, P3* = 0.941, P4* = 0.055, P5* = 0.008.
Analysis of the values of the received probabilities allows
to make decision that units u1, u2 and u3 are fault-free, whereas
the units u4 and u5 are faulty.
Usually, the decision about the states of system units is made
on the basis of the chosen decision rule. There can be suggested
simple likelihood ratio such as



Pi*
1  Pi*

According to the above presented method, there can be developed the algorithm for determining the probability Pi* for arbitrary
testing graphs. The algorithm works as follows.
Given the testing graph G(V, E) and actual syndrome RF as
algorithm input, the number of simple cycles with zero weights
of edges, Z, is determined. For each simple cycle, CZ, the number
of vertices, LZ, and the number of edges, KZ, it contains is determined. Then, for each vertex of the Z-th cycle the posterior probability of fault-free state of the unit which corresponds to this
vertex is determined by formula
LZ

p
Pi*



j

j 1

LZ

p
j 1

,

LZ
j



p rK Z

q

j

j 1

where pj, qj – the prior probabilities of fault-free and faulty states
of unit uj, j: vj  CZ.
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At the next step, all edges among the vertices which compose
the cycle are excluded. After that, for each vertex the subset
of vertices {Vi} is determined, where

{Vi } 

i

/ r ji  0 ,

v j  i

where i is the set of units tested by unit ui and i- is the set
of units testing unit ui.
Vertices which belong to the subset {Vi} correspond to the
system units which test unit ui with the result equal to 0. Having
determined the subset {Vi}, we can compute the probability Pi* by
the following formula

Pi*  1  qi*


j / r ji 0

(q *j p r )



pr
rlm 0 / rli 0,
rmi 0

At the last step, all the rest tests which have the results rji = 1,
rij = 1, rij = 0 are accounted, and the sought probability Pi* is corrected. The probability Pi* is determined for each system unit ui,
i = 1, ..., N.
Having determined the posterior probabilities of fault-free
states for all system units, we can decide upon which system units
are indeed fault-free and which are faulty. This decision is made
on the basis of the chosen decision rule.
For determining the posterior probabilities of system units
fault-free states there were considered different hypotheses about
the sets of faulty units in the system. However, it is worth noting
that there can be obtained the syndrome RF which doesn’t
correspond to any hypothesis. In this case, we say that there
is a conflict situation. Presence of such situation indicates that
there are intermittent faults in the system [4]. For diagnosing
intermittently faulty system units special diagnosis algorithms
should be applied [5].
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4. Conclusions
Before developing diagnosis algorithm for system level selfdiagnosis, we have to make decision on several issues. First of all
it is necessary to choose the diagnosis strategy (i.e., perform
unique diagnosis, or sequential diagnosis, or excess diagnosis).
Next issue concerns the similarity of system units (i.e., either
homogeneous or heterogeneous system). Finally, we need to make
assumption about allowable faulty situations in the system
(i.e., consider situations when either only permanent faults are
allowable, or only intermittent faults are allowable, or hybrid
faulty situation is allowable). Probabilistic algorithm suggested
in the paper is developed for unique diagnosis of heterogeneous
systems when only permanent faults are allowable. Correctness
of the diagnosis performed with the probabilistic algorithms
depends considerably on the chosen decision rule and on the made
assumptions about test results (e.g., assumption about fault coverage of the test). In view of this the probabilistic algorithms are
correct as long as the made assumptions are met.
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Abstract. The mathematic model of non-stationary process of heat distribution in soil collector is made. Convection heat transfer in the tube of collector
and in depth soil temperature are taken into account. Algorithm of soil collector determination of approximating transmission function collector is created.
The results and diagrams of transitional processes and dynamic description of the object are given.
Keywords: thermal pumps, soil collectors, thermal conductivity

MODELOWANIE GRUNTOWYCH KOLEKTORÓW PIONOWYCH DO POMP CIEPLNYCH
Streszczenie. Zbudowano matematyczny model niestacjonarnego procesu dystrybucji ciepła w kolektorze gruntowym. Uwzględniono konwekcyjny transfer
ciepła w rurze kolektora oraz rozkład temperatury na głębokości gruntu. Stworzony został algorytm aproksymacji dla określenia funkcji transferu ciepła
z gruntowego wymiennika ciepła. Pokazano wyniki i wykresy procesów przejściowych oraz opis dynamiki obiektu.
Słowa kluczowe: pompy cieplne, kolektory gruntowe, przewodność cieplna

Introduction
The problem of usage of natural sources of low-potential heat
for heat supply of buildings is very popular during the last years.
The heat of external air, the air accumulated by soil and surrounding pond is used with the help of heat pumps. The effectiveness
of such systems largely depends on the type of peripheral equipment. The vertical heat energy soil collectors are widespread.
Seasonal and daily changes of intensity of solar radiation and
the temperature of external air cause temperature fluctuations in
the upper layers of the soil (15–20 meters). The change of aggregative state of moisture which is in pores of soil under the operation of geothermal heat pumps of soil tracts which are within the
bounds of zone of thermal influence of pipes register of soil heat
exchanger as a result of seasonal changes of external climate
parameters. These changes happen as a result of operational load
on the system of heat collector. So the foundation soil tracks
is a complex system which is formed by a great number of solid
parts of different shapes and size. The foundation can be both hard
and mobile. It depends on the connectability of solid particles.
The gaps between the solid particles can be filled with moisture,
gas, steam and ice or with one or another simultaneously.
Under long – term operation of geothermal heat pumps different situations can arise. During the heating season the soil temperature near the soil collector can fall down but in summer the soil
won’t warm thoroughly to the initial temperature. So general
falling down of thermal soil capacity takes place. In this case the
consumption of energy during the next heating period causes more
falling down the soil temperature and its thermal capacity will fall
down further.

collectors taking into account the heat accumulation properties of
bore wells [6, 9]. Heat transfer processes in the collectors pipe, the
in-depth soil temperature and its convection are analysed in the
article [10].

1.2. Formulation of the problem
The task of this research is the construction of the algorithm
definition of approximating transfer function of soil collector,
taking into account convective heat transfer in the heat exchanger
tube and its in-depth temperature.

2. Statement of main research data with full
justification of scientific results
For the building of the model and setting initial and critical
convention U – similar pipe (soil collector) with radius R
"straighten" in the right line. The depth of laying the pipe – l 2
(Fig. 1).

1. Statement of the problem and its relationship
to important scientific and practical tasks
1.1. Analysis of recent research and publications
which discuss current issues
Heat transfer processes from soil to heat carrier of soil collector were investigated by many authors. In more cases the pipe is
described as a dot heat receiver. The temperature allocation is
described by axially symmetric equation of thermal conduction
[1, 7]. Both analytical solutions of the task and numerical methods
[1, 3], which help investigate space three-dimensional models.
They also help to take into account the change of depth soil temperature. In particular the correlation for determining in depth soil
temperature during a year and the model of work of vertical soil
collector is proposed in this article [1]. Mathematical model of
thermal conditions of heat collection of low-potential warm soil
taking into account the phase transitions of steam wet soil under
long-term operation is also described in the article. The article
deals with the determination of thermal power of vertical t soil
artykuł recenzowany/revised paper

Fig. 1. Soil collector

Differential equation is written down as
  2T 1   T  
T T
a 2 

,
(1)
r
   v x 

x
r

r

r
x
t



T x ,r ,t  – the temperature in the heat collector at the point with

coordinate (x, r) at the moment of time t, a 
– coefficient
c
of heat capacity carrying fluid,  – coefficient of heat capacity,
, c – density and heat capacity, v x  – gear of convective
transfer.
As it is necessary to determine transfer functions, so initial
conditions are zero:
T x , r , t  t  0  0 , T 0 , r ,t   0 .
(2)
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Value x and r in nodes of mesh:
xi  hx i , rj  hr j ,

Final conditions are written down as:
T x,r ,t 
T x, r ,t 
 0,
 0,
r
x
r 0
xl
T x , r , t 
  T x, R,t   Tgr x,t  ,
r
r R





(3)

Tgr x , t  – soil temperature,  – coefficient of heat emission from

soil to the wall of heat exchanger.
In surface sphere 0  x  l* soil temperature Tgr x ,t  depends
on seasonal and daily variations of outward air. Below l* soil
temperature rises evenly an average for 3 degrees every 100 metres, but the influence of outward air is practically lacking. Soil
temperature is determined as:
T * x , t , 0  x  l , l - l  x  l ,
*
*
 gr
Tgr x , t   
(4)
a

t

*
Tgr
x   x гр , l*  x  l - l* .
100

aгр t  – coefficient of heat capacity of soil which is not a
constant quantity during a long-term operation and at present it
*
can be determined only experimentally, T gr
x, t  – temperature of

virgin soil for definite depth and day of the year, which was
calculated as a known dependence [4]:
 4 x

Tgr
x ,t   Tg  Ase 3,1610
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365a gr t 





2 
365  
 cos 
d  d 0  1.834  10  2  x
,
(5)
a gr t   
 365 




Tg – the temperature on the soil surface for concrete period of the
year, As – annual amplitude of fluctuation in temperature on the

soil surface, d – ordinal number of the day of the year,
d 0 – phase constant, which is equal to 171 days.
We substitute continued changeable x and r for their discrete analogue [1, 5] in differential equation (1) and boundary data
(3). For this we discretise changeable x and r on the intervals
0  x  l , 0  r  r0 by mesh with dimensionless steps:
hx  2 m  1 , hr  1 n  1 , m and n – the number of nodes
in mesh in radial direction and along axis x (Fig. 2).

(6)

i  0 ,..., m , j  0 ,..., n , i , j  N .
We
also
add
assistive
nodes
with
numbers
i  1, j  0 ,..., n , i  m  1, j  0,..., n, i  0 ,..., m , j  1 ,
i  0 ,..., m , j  n  1 , which are beyond the calculated sphere
and they will be used for calculating derivatives.
Derivatives for a variable x and r approximate with central
difference:
Ti , j 1  Ti , j 1
Ti , j 1  2Ti , j  Ti , j 1
T
 2T

 O hr2 ,

 O hr2 ,
2
2
r i , j
2hr
r i , j
hr

 

T
x



Ti 1, j  Ti 1, j
2 hx

i, j

 

 O hx2 ,

 

 2T
x 2


i,j

Ti 1, j  2Ti , j  Ti 1, j
hx

2

 

 O hx2 .

This calculated scheme is permanent in any correlation
of steps hx , hr [5].
As a result the equation will be
 a v hx i  
 1
 a vhx i  
1 
 2 
Ti 1, j  2a  2  2 Ti , j   2 
Ti 1, j 
h

h

h
2
h
h
2 hx 
x 
r 
 x
 x
 x
T

1 
a 
1 
1 
Ti , j 1  2 1 
Ti , j 1  i , j .
(7)
hr  2 j 
t
 2j
We do transformation of Laplace (under zero initial condition)
in the (7) and start transmitting functions, taking for entrance – the
temperature at the entrance to the heat exchanger. We get the
following from equation(6):
 a vhxi  
1 1
 a vh i  
 2
Wi1, j  p  2a 2  2 Wi , j  p   2  x Wi1, j  p 
h

h h 
h
2
h
2hx 
x 
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 x
 x
 x


a
hr2


1 
a 
1 
1 
Wi , j 1  p   2 1 
Wi , j 1  p   0 .
(8)
2
j
h
2
j 


r 
As it is known [2], transmitting function of the object can be
written down as
Bi , j  p 
Wij 
,
(9)
A p 


a
hr2

Bi , j  p  , A p  – characteristic polynomial of the object.

So equation (8) is
 a vh i  
1 1
 a vh i  
  2  x Bi 1, j  p  2a 2  2 Bi , j  p   2  x Bi1, j  p 
h
2
h
h
h
x 
r 
 x
 x
 hx 2hx 

1 
a 
1 
1 
 Bi , j 1  p   2 1 
 Bi , j 1  p   0 .
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For solving the equation (10) we use tridiagonal matrix algorithm, using polynomial from p. As a result we have recurrence
correlations, which allowed us to determine with using of Bi , j  p  .


Fig. 2. Resulting – differential graticule

a
hr2

According to (9) we get transmitting function, which we searched.
This algorithm is implemented in Matlab programme with usage
of m-files.
We give the results of numerical calculations, taking into
account the tube of heat exchanger with radius r0 = 0.03 m and
length – 100 m is filled with water solution of ethylene glycol. Its
properties are coefficient of thermal conductivity  = 0.4 W/ms,
density  = 1060 kg/m3, heat capacity c = 3.31 kJ/kg.
Rational transferring characteristics of heat exchanger
for virgin soil in January for different types of soil are shown
in the third. Different coefficients of heat transfer are correspondent to them: 1) 1 = 10–15 W/m2 – dry sandy soil,
2) 2 = 20–25 W/m2 – dry clayey soil, 3) 3 = 30–35 W/m2 – soil
with subsoil waters (Fig. 3). Speed of transferring of heat transfer
in the tube of heat exchanger is v(x) = 1 m/s. Temperature is
increasing of 1°C at the entrance of heat exchanger.
Heat exchanger with less conductivity has better results because raising of heat – transfer through the cold layers of soil the
part of heat is given back to environment.
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In this case (Fig. 5) at the entrance heat carrier with temperature T 0 , r ,t   0 under different increasing of heat carrier speed at
the entrance of heat carrier tube: v1 x  from 0 to 0.2 m/s, v 2 x 
from 0 to 0.3 m/s, v3 x  from 0 to 0.4 m/s, v 4 x  from 0 to
0.5 m/s, v5 x  from 0 to 1.0 m/s.
As is seen from the modelled start mode of heat carrier, bigger
coefficient of intensification and smaller constancy of time are for
v 2 x  .

3. Conclusions
Fig. 3. Transferring characteristics h(t) of vertical heat exchanger for soil
with coefficient of heat emission: 1) 1 = 10–15 W/m2, 2) 2 = 20–25 W/m2,
3) 3 = 30–35 W/m2

In the fourth picture the diagrams of transferring characteristics of heat-exchanger which is situated in dry clayey soil are
given (Fig. 4). Coefficient of heat emission is  = 25 W/m2
in different months of the year (in the middle of the month):
1 – December, 2 – January, 3 – February, 4 – March.

Mathematical model is built in this article. It gives us the opportunity to get approximating transferring function of vertical soil
collector taking into account the convective transferring in the
tube of collector and soil depth temperature. As the result of numerous calculations, soils with the content of water permit us to
get more increasing of thermal energy in compare with dry sandy
and clayey soil. It is also got a result that more increasing of thermal energy is for condition of the collector speed
0.2 < v x  < 0.4 m/s.
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MODELLING AND AUTOMATION OF PROCESS OF WATER
PURIFICATION BY MAGNETIC FILTER
Andrii Safonyk
National University of Water Management and Nature Resources Use, Department of Automation, Electrical and Computer-Integrated Technologies, Ukraine, Rivne

Abstract. The model problem of type "convection-mass-transfer" is solved for the process of cleaning of water mediums in the grainy magnetized filter
material. The mathematical analysis of parameters and model of process of the magnetic sediment of admixtures was done. The system of automation
of process of permanent water purification from magnetic admixtures was worked out.
Keywords: magnetic sediment, computer design, automation of process of filtration

MODELOWANIE I AUTOMATYZACJA PROCESÓW UZDATNIANIA WODY
ZA POMOCĄ FILTRU MAGNETYCZNEGO
Streszczenie. W artykule rozwiązywany jest model problemu typu „konwekcyjny transport masy” dla procesu oczyszczania w środowisku wodnym w ziarnistym magnetycznym
materiale filtrowanym. Opisano matematyczną analizę parametrów i konstrukcję modelu procesu osadzania zanieczyszczeń magnetycznych. Opracowano system automatyzacji
procesu ciągłego oczyszczania wody z domieszek magnetycznych.
Słowa kluczowe: osady magnetyczne, modelowanie komputerowe, automatyzacja procesu filtracji

Introduction
Technological water systems of many industries of industry,
as known, are soiled by different kind of admixtures. Pointedly
this problem stands in thermal and nuclear power industry (heat
electro power station, thermal power plant, and nuclear power
generation station), chemical, metallurgical, glass, spirit, ceramic,
aviation industries. Principal reason of presence of admixtures in
the water technological systems is continuous corrosion of technological and of communication equipment. In circulating (sewer)
waters of metallurgical productions the concentration of dispersed
particles are at 100 mg/l, at a norm 10 mg/l. Such high concentration of particles causes the rapid wear of technological equipment,
impairment of quality of products that is produced. For moving
away of ferromagnetic admixtures from technological water systems it is offered to use the method of the magnetic sediment of
admixtures in the magnetized grainy filter material. Advantages of
this method are a possibility of purification of water environment
with a temperature to 500°С, with speed of filtration to 1000 m/h,
possibility to clear chemically aggressive mediums. The regeneration of grainy ferromagnetic filter materials does not need chemical reagents that make the method of the magnetic cleaning ecologically safe.

1. Statement of the problem and its relationship to
important scientific and practical tasks
1.1. Analysis of recent research and publications,
which discuss current issues
It is determined by numerous researches, that a great bulk of
admixtures is ferriferous with ferromagnetic properties [1, 2, 5, 7].
Deposit of admixtures on the steam generating surfaces of caldrons of the thermal stations in an amount in all 200–300 g/m2,
that corresponds to the thickness of sedimentations 0,3–0,5 mm,
stipulates the additional overheat of pipes on 50–120°С, that in
special cases causes over flame and breaks of pipes.
Experimental researches are known with determination of influence of parameters of process of the magnetic cleaning on the
coefficient of the magnetic sediment, concentration of ferriferous
admixtures, period of filter cycle [1, 5, 7]. The actual problem is a
mathematical analysis of parameters and design of process of the
magnetic sediment of admixtures at cleaning of the both multiconcentrated and littleconcentrated water systems and automation of
corresponding process of cleaning.

artykuł recenzowany/revised paper

1.2. Highlight of the unsolved aspects of the
problem
According to the above studies, the work shall be considered
and resolved the model problem of type "convection–masstransfer" for the process of cleaning of water mediums in the
grainy magnetized filter material and developed The system of
automation of process of permanent water purification from magnetic admixtures was.

1.3. Formulation of the problem
In this article we considered and resolved the model problem
of type "convection–mass-transfer" for the process of cleaning of
water mediums in the grainy magnetized filter material. The mathematical analysis of parameters and model of process of the magnetic sediment of admixtures was done. The system of automation
of process of permanent water purification from magnetic admixtures was worked out.

2. Statement of main research data with full
justification of scientific results
We will consider spatially the one-dimensional process of
cleaning of liquid by filtration in the layer of grainy filter material
with thickness L (what equates with the segment [0;L] of axis 0x).
We assume [3, 4], that the particles of contamination (admixtures)
can change from one state in other (processes of fascinationtearing away) and, here, reverse influence of corresponding
concentrations takes place on characteristics of the considered
layer. Corresponding process of filtration with taking into account
reverse influence of characteristics of process (concentrations of
contamination of liquid and trapped particles) on characteristics of
medium (coefficients of porosity, filtration, mass-transfer, tension
of magnetic-field) by analogy from [1–4]) will describe by the
next model problem:

      c  x, t     x, t 
c  x, t 

v
 0,


t
t
x

   x, t 
   H , v, d  c  x, t         x, t  ,
 t

c

x= 0

= c** (t ), c

t=0

= 0, r

x= 0

= 0, r

= 0,

(1)

(2)

t= 0

v       grad p ,

(3)
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where c ( x, t ) is a concentration of admixtures in a liquid medium
that is filtered;  ( x, t ) is a concentration of the admixtures precipitated in grainy filter material;  – a coefficient that characterizes the mass volumes of sediment of admixture particles for time

0 H 0.75
[7], where  0 is a free parameter, Н is
vd 2
tension of magnetic-field, v is speed of filtration, d is a diameter
of granules of filtered material),    , H  is a coefficient that
(   H , v, d  

characterizes the mass volumes of torn off admixture particles for
the same time from the granules of filtered material:
      0  *   x, t  ,
(4)

c**  t  is a concentration of admixture particles on the entrance of
filter,     is porosity of filtering material (  0 is starting porosity of filter material),

      0   *   x, t  ,

(5)

    – coefficient of filtration, 0    L, з  ,
 0    x, t  ,   0 ,
    
(6)
 0    x, з  ,   0 ,
 0 , * ,  * ,  0 ,  ,  – hard parameters (they characterize corresponding coefficients),     ,     ,     are variable parameters (are founded by the experience method),  is a small parameter, p is pressure. We will mark thus, that unlike [3, 4], in
more general case pressure p  p  x, t  rationally it would be to
determine
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a
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of
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equalization

 
p      p
, that is got on the basis of written in
     
x 
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t
higher equalization of motion and equalization of the state:

div v 

    p
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at last p  0, t   p*  t  , p  L, t   p  t 
*

( 0  t   ) and initial p  x, 0   p*  x  ( 0  x  L ) terms

p*  t  , p*  t  , p**  x  – smooth enough and concerted in angular
points areas G 

 x, t  : 0  x  L, 0  t  

of function are

set. Herewith, in the process of decision of task, we can determine
a corresponding value grad p , in particular – the difference of
*

pressures P  p  t   p*  t  on an entrance and exit of filter.
The solutions of the system (1) at terms (2) search as asymptotic rows [2, 3]:
n

c  x, t   c0  x, t     i ci  x, t   Rc  x, t ,   ,
i 1
n

  x, t   0  x, t     i i  x, t   R  x, t ,   ,

(7)

i 1

where Rc , R
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are remaining members, ci  x, t  , i  x, t 

( i  0, n ) are members of regular parts of asymptote.
Like to [6], after a substitution (7) in (1) and application of
standard "procedure of equating", for solving the functions ci and

i ( i  0, n ) come to such tasks:
 c0
c 
0  0 H 0.75
 v 0  0  0,

c0 ,
 0
x
t
t
vd 2
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Conduct a design in the software environment of Matlab, in
particular M-function of pdepe. For work with the given function
will convert systems (8), (9) in an absolute code:

с0 0
 с0
 0 t  v x  t  0,
u u
 c ( x, t , u , ) 




x t
 0   c .
0
 t

u
u
 x  m ( x m f ( x, t , u, ))  s ( x, t , u, ),
x
x
x
Commands in Matlab:
function [c, f, s] = pdex2pde (x, t, u, DuDx)
S=200;
V=200;
B=6.1;
c =[S; 1];
f =[0; 0];
s =[- V*DuDx (1) - u (2); B*of u (1)];
Initial conditions

c0 ( x, t0 )  2,
 u ( x , t 0 )  u0 ( x )

 0 ( x, t0 )  0.
Commands in Matlab:
function u0 = pdex2ic (x)
u0 =[2;0];
Limited terms

c0 ( xR , t )

 0,
c0 ( xL , t )  2,
dx


 0 ( xL , t )  0,  ( x , t )  0.
0
R

dx
u
 p ( x, t , u )  q ( x, t )  f ( x, t , u , )  0
x
Commands in Matlab:
function [pl,ql,pr,qr] = pdex2bc(xl,ul,xr,ur,t)
pl = [0; 0];
ql = [1; 1];
pr = [0; 0];
qr = [1; 1];
For the call of function of pdepe have a next code:
m = 0;
sol = pdepe(m,@pdex2pde,@pdex2ic,@pdex2bc,x,t);
u1 = sol(:,:,1);
u2 = sol(:,:,2);
figure
surf(x,t,u1)
title('c0(x,t)')
xlabel('Distance x')
ylabel('Time t')
shading flat
figure
surf(x,t,u2)
title('p0(x,t)')
xlabel('Distance x')
ylabel('Time t')
shading flat
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As a result of computer design (at next starting points:
c (t )  2 mg/l, L = 1 m, v  200 m/h,  0  0.9  109 m2/s,
*
*

H  80 kА/m, d  5 mm, coefficients  0  0.28  1013 m2/s,
 *  0.65 ,   0.01 ,  0  0.5 , k0  1 ) we got next results
(see Fig. 1–4).

Fig. 4. A change of concentration of particles during cleaning of the filter

Fig. 1. Change of difference of pressures

Time of protective action of filter is determined in the moment
of minimum rejection of pressure (see Fig. 1) for the considered
process it equals 76 hours.
From Fig. 3 it is evidently, that a filter takes particles during
set time, and farther its efficiency is very small and concentration
of parts on the exit of filter falls in course of time, that confirms
efficiency of this filter as shown on Fig. 2.
According to Fig. 4, time of cleaning of filter is considerably
exceeded by time of work of filter that is why for effective automation it is enough to have a system with 2 filters.
For automation of process of magnetic water purification the
functional diagram of automation is worked out. It is presented on
Fig. 5, accordingly to that a management the system occurs transferring of stream of filtering liquid between two filters. During
filtration is by the working filter, other is "muddy" automatically
conducts a regeneration.

Fig. 2. A change of concentration of particles in solution

Fig. 5. Functional diagram of automation

Fig. 3. Change of concentration of particles that admired in a filter

All functions of adjusting and control of basic parameters in
the designed system of automation are executed by programmable
logical inspector МІК - 51 of native enterprise "Microl" with the
module of expansion of МР - 07, that during this configuration
has four analog entrances, three discrete entrances and four analog
exits, five discrete exits that are sufficiently enough for a management this system.
The system is used for adjusting of concentration of admixtures in liquid medium that consists of 2 filters, 4 sensors of pressure, programmable logical inspector МІК - 51 with the module of
expansion of МР - 07 and 8 regulative valves.
The management program works as follows: signals from analog entrances (AIN - 1, AIN - 2) come on the adder (SUMM - 6)
where from a value 1 of analog entrance a value 2 of analog entrance is subtracted and this difference comes on the block of
comparison (CMP - 7), where it compared to the set value.

p-ISSN 2083-0157, e-ISSN 2391-6761

IAPGOŚ 1/2016

35

Fig. 6. Program of management the system

When difference of values 1 and 2 of analog entrances
achieved set value on the exit of block of comparison, the logical
"1" appears, that comes on RS - trigger (TRIG - 9), sets its exit in
"1" and changes the states of discrete exits (DOT - 10, DOT - 11,
DOT - 12, DOT - 13) that carry out stopping of serve of water
through a 1 filter and transferring of stream of liquid on 2 filter. A
signal from the exit of RS - trigger in parallel comes on a timer
(TIMER - 14) that is started, when on an entrance is logical "1"
and at once on its exit the logical "0"appears, that sets discrete
exits (DOT - 16, DOT - 17) in "1", as their entrances are inverted,
then cleaning of filter carries out 1. After the achievement of the
set time (about 2 hours) on the exit of the timer (TIMER - 14) the
logical "1" appears, that changes the states of discrete exits (DOT
- 16, DOT - 17), that stops cleaning of 1 filter.
An inspector in accordingly to the program manages the supply of water through one or other filter, in particular switching
takes place as follows: signals from givers of pressure 1, 2 and 3,
4 after previous transformation come on inspector, where are
subtracted between each other and compared to the set value, after
that filter does not detain particles (it is attained corresponding
value of difference of pressures), a closing signal is given on
regulative valves 6 and 8, and also in parallel signal on opening on
regulative valves 5 and 7 or the other way round. As a result of
that is the transferring of stream of liquid from one filter to anoth-

er. For the further use of previous filter it is necessary to clean it,
that is why after transferring of stream of liquid a signal is given
on opening on regulative valves 10 and 12, as a result a filter
clears up by the stream of liquid, like for cleaning of other filter
after transferring of stream of liquid a signal is given on opening
on regulative valves 11 and 9. In the system also blocking of
supply of stream of liquid is present, that takes place, when pressure before a filter exceeds an admissible value that can take place
for different reasons: increase of pressure of liquid in a pipeline,
getting into of the things of large diameter, that do not pass
through a filter, thus "contaminate" it, that increases pressure in
the system. The system of blocking is used only for givers of
pressure; those are before a filter, as pressure naturally is bigger in
them. This system works as the following: signals from analog
entrances (AIN - 1, AIN - 3) are compared to the set value and if
pressure is in possible limits, then the system works until then
while pressure will not attain set value. If pressure attained a set
value, then an inspector sends signals on closing for regulative
valves 5, 6 and signal on opening for 7, 8, that stops the supply of
stream of liquid in a filter and pours out the remain water from the
filter.
2 part of the program works analogously: signals from analog
entrances (AIN - 3, AIN - 4) come on the adder (SUMM - 5)
where from the value 1 of the analog entrance a value 2 of analog
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entrance is subtracted and this difference comes on the block of
comparison (CMP - 8), where it is compared to the set value.
When difference of values 3 and 4 of analog entrances attained set
value, then on the exit of block of comparison appears the logical
"1", that comes on RS-trigger (TRIG - 9) and sets his exit in "0"
and changes the states of discrete exits (DOT - 10, DOT - 11,
DOT - 12, DOT - 13) that carry out stopping of supply of water
through 2 filter and transferring of stream of liquid on a 1 filter. A
signal from the exit of RS - of trigger in parallel comes on a timer
(TIMER - 15) that is started, when on an entrance there is a logical
"0" and at once on its exit the logical "1" appears, that sets discrete
exits (DOT - 18, DOT - 19) in "1", as their entrances are inverted,
that carry out cleaning of 2 filter. When this time reaches at set,
then on the exit of timer (TIMER - 15) the logical "1" appears,
that changes the states of discrete exits (DOT - 18, DOT - 19), that
stops cleaning of 2 filter. For that during every new transferring of
stream a timer would deduct new time again, and would not continue to count, the timer throws down itself. It is realized as follows: on the entrance of dRST timer the exit of dOUT is connected. For that a timer would begin the new counting out it is necessary on the entrance of dRST to give logical "1", that on the exit
of dOUT appears at the achievement of time that deducts the
timer.

3. Conclusions
As a result of work the decision of model problem of process
of cleaning of water mediums was got in the grainy magnetized
filter material, automation of the system was conducted for permanent water purification taking into account the change of parameters of stream, that manages two filters with permanent transferring of stream of liquid and regeneration of previous filter, and
also times of the effective cleaning and regeneration of filter are
determined.
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FLAME MONITORING USING IMAGE CLASSIFICATION
Daniel Sawicki
Institute of Electronics and Information Technology, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Lublin University of Technology

Abstract. This paper presents comparison of image classification methods for co-firing biomass and pulverized coal. Two classes of combustion – stable
and unstable were defined for nine variants with different power value parameters and fixed amount biomass. Experimental results show that correct
classification of images was achieved for the assumed variants.
Keywords: flame, combustion, image classification

MONITOROWANIE PŁOMIENIA Z WYKORZYSTANIEM KLASYFIKACJI OBRAZÓW
Streszczenie. W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod klasyfikacji obrazów dla współspalania pyłu węglowego i biomasy. Zdefiniowano dwie
klasy spalania: stabilne i niestabilne dla dziewięciu wariantów z różnymi parametrami mocy oraz stałą ilością biomasy. Wyniki badań pokazują, poprawną
klasyfikację obrazów dla założonych wariantów.
Słowa kluczowe: płomień, spalanie, klasyfikacja obrazów

Introduction
Combustion process is complex, nonlinear and non-stationary
therefore analyzing is difficult. One method of diagnosis the
combustion process is to use flame as the source of information.
By analyzing the image of the flame can get information about
the process almost without any delay. This is particularly
important in the case of fuel combustion characterized by a high
variability of physico-chemical properties. Current regulations
require continuous increase in the proportion of biomass in order
to obtain electricity. Co-firing of biomass and coal is the easiest
way to use it but it is technologically difficult process due to the
different characteristics of the components of the mixture
combusted. Combustion tests were carried out on the test bench at
the Institute of Energy. Measurements were made at the position
of the camera perpendicular to the axis of the flame for different
variants of power. After the initial analysis of images of the
co-pulverized coal and biomass were determined sequence of
images of stable and unstable combustion. Image classification
method used to determine the state of the process. Article
compared three methods for image classification with naive
Bayesian classifier, K nearest neighbor and support vector
machine with RBF kernel function [6].

1. Classification using Naive Bayes classifier
The Naive Bayes classifier is simple effective and has low


i be

computational requirements. Let
a input vector to classify
and X be a defined class. In Bayes formula there are transform the

probability P( X | i ) :


P (i | X )
P( X | i )  P( X )

P (i )
(1)

A simple Bayes Classifier algorithm works as follows. Data
sample can be represented by n dimensional feature vector.
The can be m classes. Given an unknown data sample S the
classifier will predict that S belongs to the class with the highest
conditional probability on S. When classify sample S,
for each class Xi equation P ( S | X i ) P( X i ) is computed. Only
if P (S | X i ) P ( X i )  P( S | X j ) P( X j ) for i  j  m , where
j is different from i [1, 8].

2. Classification using K nearest neighbor
K nearest neighbor is a method for classifying objects using
training examples in the feature space. From all machine learning
algorithms K nearest neighbor is the simplest. Training process for
this algorithm only consists of storing feature vectors and labels of
the training images. In the classification process, the unlabelled
query point is simply assigned to the label of its k nearest
neighbors. Typically the object is classified based on the labels of
its k nearest neighbors by majority vote. If K = 1, the object is
simply classified as the class of the object nearest to it. When
there are only two classes, K must be a odd integer. However,
there can still be ties when k is an odd integer when performing
multiclass classification. After we convert each image to a vector
of fixed-length with real numbers, we used the most common
distance function for K-NN which is Euclidean distance [4]:
m

d ( x, y )  x  y  ( x  y )( x  y ) 

 (x

i

 yi ) 2

(4)

i 1

where x and y are histograms in X = Rm. The process of K-NN
classification is presented on figure 1. Classification depends of
the K value of 1, 4, or 9. The query point can be a triangle at (1), a
rectangle at (2) and a circle (3).

P(X) can be determined from training data. Given a



conditional independence of components of the vector P (i | X )
is decomposed as follows,
D

P(i | X )   P (i j | X )
j 1
(2)
Where,

i j is the i th


i . Equation presented above

element of

can be combined as follows:
D


P( X | i )  P( X )

 P (i
j 1



j

| X)


P (i )

From equation (3) P( X | i ) can be calculated and



(3)


i can be

Fig. 1. K-NN classification

classified with the highest P( X | i ) .
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3. Classification using Support Vector Machine
(SVM)

p-ISSN 2083-0157, e-ISSN 2391-6761

4. Laboratory combustion facility

SVM is generalized linear (non-linear with RBF kernel)
classifier and its characterized as classifier that can minimize the
error. The main conception of SVM learning system is a separate
hyper-plane by two parallel hyperplane. As shown in fig. 2, the
black dots and the white dots are the training dataset which belong
to two classes. A vector is mapped to the intertval to establish a
hyper-plane of the largest higher-dimensional space. The optical
plane H is found by maximizing the margin value 2/||w||.
Hyperplanes H1 and H2 are the planes on the border of each class
and also parallel to the optical hyperplane H. The data located on
H1 and H2 are called support vectors This method can be effective,
real-time to determine the brightness of the flame and to analyze
the
combustion
state.
For
training
data
set
( x1 , y1 ), ..., ( x l , y l ), y i   1,1 , to find the optical hyperplane
H, a nonlinear transform Z   (x) , is applied to x, to make x
become linearly dividable. A weight w and offset b satisfying the
following criteria will be found:
 wT z i  b  1,
yi  1
(5)
 T
w
z

b


1
,
y i  1

i
Assume that the equation of the optical hyperplane H (Fig. 1)
is w0T z  b0  0 , then the distance of the data point in any of the

Combustion tests were done in a 0.5 MWth (megawatt of
thermal) research facility, enabling scaled down (10:1)
combustion conditions. The main part is a cylindrical combustion
chamber of 0.7 m in diameter and 2.5 m long. Alow-NOx swirl
burner about 0.1 m in diameter is mounted horizontally at the front
wall. The stand is equipped with all the necessary supply systems:
primary and secondary air, coal, and oil. Pulverized coal for
combustion is prepared in advance and dumped into the coal
feeder bunker. Biomass in a form of straw is mixed with coal after
passing through the combustion chamber has two lateral
inspection openings on both sides, which enable image
acquisition. A high-speed camera with CMOS area scan sensor
was placed near burner’s nozzle, as shown in fig. 3. Flame images
were transferred from the interior of the combustion chamber
through a 0.7 m borescope. The camera was acquire 30 frames per
second at its full resolution (12801024 pixels). The optical
system was cooled with water jacket. Additionally, purging air
was used to avoid dustiness of optical parts [8].

two classes to the hyperplane is:

zT w
zT w
 max
x| y 1 || w ||
x| y  1 || w ||

(6)

zT w
zT w
 max
x | y 1 || w || x | y  1 || w ||

(7)

 (w, b)  min
 (w, b)  min
A is to be found to maximize

 (w0 , b0 )  2 / || w0 || 2 / w0 T w0

(8)

Then the search of the optimal plane H turns to a problem of a
second order planning problem
1
min  ( w)  ( wT w)
w ,b
2
(9)
There are several kernels that can be used in support vector
machines models. These include linear, polynomial, radial basis
function (RBF) and sigmoid function: (9)
T

Linear
xi x j
 T
deg ree
(9)
Polynomial
(

x
x

coefficien
t
)

K ( xi , x j )   i j
2
RBF
exp( | xi  x j |

 tanh(xi T x j  coefficient ) Sigmoid


Fig. 3. Combustion chamber with camera mounting

5. Combustion tests
Combustion testes were done for different variants
(combinations) of the combustion facility, where thermal power
(Pth) and excess air coefficient () were set independently for
known biomass content (20%), where  is defined as quotient the
mass of air to combust 1kg of fuel to mass of stoichiometric air.
The exact values of thermal power and excess air coefficient are
collected in table 1.
Table 1. The parameters of the variants

The most popular kernel types used in SVM is RBF [2, 3, 5, 7, 9].

Fig. 2. Binary classification using SVM

Variant

Pth (kW)



1

250

0.75

2

250

0.65

3

250

0.85

4

300

0.75

5

300

0.65

6

300

0.85

7

400

0.75

8

400

0.65

9

400

0.85

The main goal of the tests are detected when co-firing is stable
or unstable correlated with presented variants. Fig. 4–12 present
example of nine variants co-firing coal and 20% of biomass
(straw).
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Fig. 4. Example of image from variant with Pth = 250 kW,  = 0.75

Fig. 7. Example of image from variant with Pth = 300 kW,  = 0.75

Fig. 5. Example of image from variant with Pth = 250 kW,  = 0.65

Fig. 8. Example of image from variant with Pth = 300 kW,  = 0.65

Fig. 6. Example of image from variant with Pth = 250 kW,  = 0.85

Fig. 9. Example of image from variant with Pth = 300 kW,  = 0.85

39

40

IAPGOŚ 1/2016

p-ISSN 2083-0157, e-ISSN 2391-6761

6. Results
In experiment were used first 10000 frame from all variants.
Captured images were converted to 8-bit grayscale, thus pixel
amplitude was ranging from 0 to 255.
In table 2, nine variants are tested in terms of stable
combustion positive detection rates. It is defined as the number of
correctly classified frames containing stable combustion divided
by the total number of frames that contain stable combustion.
There is compared Bayesian, SVM classifier and K-NN Classifier.
Table 2 shows that classifier K nearest neighbor achieved bests
results. Future work will be concentrate to implement combine
classifier algorithm. The aim is to use the method, that is allow to
monitor combustion process in real-time.
Table 2. Comparison of positive detection stable combustion

Fig. 10. Example of image from variant with Pth = 400 kW,  = 0.75

Variant

Using Bayesian
Classifier

Using SVM
Classifier

Using k-NN
Classifier

1

80.7%

74.8%

84.1%

2

81.4%

76.2%

87.3%

3

79.8%

74.5%

83.7%

4

77.3%

73.8%

82.8%

5

76.8%

72.4%

84.3%

6

76.2%

72.1%

82.6%

7

72.4%

70.3%

79.3%

8

74.3%

68.5%

80.7%

9

76.4%

71.4%

82.6%
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TWO PHASE GAS-LIQUID FLOWS RECOGNITION
USING FUZZY INFERENCE
Paweł Fiderek, Radosław Wajman, Jacek Kucharski
Lodz University of Technology, Institute of Applied Computer Science

Abstract. In this paper the authors shows the new methodology of two phase gas-liquid flows recognition based on the fuzzy inference. At the beginning
there is a short description of the experimental set up, later there is a detailed description of the experimental data processing and analysis algorithm and
the fuzzy rules building routine, at the end of this paper there are the research results and analysis.
Keywords: fuzzy logic, electrical capacitance tomography, fuzzy inference, two phase gas-liquid flows recognition

ZASTOSOWANIE WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO
DO ZADANIA ROZPOZNAWANIA PRZEPŁYWÓW DWUFAZOWYCH GAZ-CIECZ
Streszczenie. W artykule autorzy zaprezentowali nową metodę rozpoznawania typu przepływu dwufazowego mieszanin gaz-ciecz opartą na wnioskowaniu
rozmytym. We wstępie artykułu czytelnik znajdzie informacje na temat instalacji badawczej wykorzystanej w badaniach oraz na temat charakterystyki
typów przepływów. W dalszej części autorzy przybliżają szczegóły nowej metody. A więc można odnaleźć opis algorytmu analizy danych pomiarowych,
definicje funkcji przynależności oraz reguł wnioskowania. W ostatniej części artykułu autorzy prezentują działanie metody oraz poddają pod dyskusję
uzyskane wyniki.
Słowa kluczowe: logika rozmyta, elektryczna tomografia pojemnościowa, wnioskowanie rozmyte, rozpoznawanie przepływu dwufazowego

Introduction
Recognition of the two phase gas-liquid flows is a big area of
research in the field of computer tomography. There are two main
approaches to this problem [1]:
 recognition of the reconstructed tomographic images – tomograms,
 recognition of the processed images obtained from high speed
camera (CCD),
Both of these approaches are widely described in the word
literature and gives real decent results.
In this paper the authors describes new approach to
recognition two phase gas-liquid flow regimes using raw electrical
capacitance tomography (ECT) data, context information (gas and
liquid flow rate) and fuzzy logic based algorithms.

2. Experimental set up
The experimental set up used in the described studies consist
of three independent modules:
 Texas Instruments data acquisition system – the task of this
module is to obtain context information (such as gas flow rate
value, liquid flow rate value, installation supply pressure, installation head and tail pressure) describing current installation
state,
 Tomographic data management system – the main task of this
module is to manage correctness of the obtained tomographic
data and to calibrate the tomography device (the raw data acquisition device [2, 3]),
 Data analysis system – the main task of this module is to
analyse all data provided by the other modules, recognition of
the two phase gas-liquid flows and control (on demand) the
research facility – change investigated pipeline direction and
diameter, change the gas and the liquid flow rate values,
Work in such distributed environment required a usage of
network calibration algorithms which resulted in possibility of
working in none laboratory conditions. The system operators now
can work from any place that has internet connection. The same
network algorithms were also used in data exchange processes
between the system modules.
All described modules works with the semi industrial
installation of the two phase gas-liquid flows placed in the Tom
Dyakowski Computer Tomography Laboratory of Lodz University
of Technology Institute of Applied Computer Science. Detailed
information about two first system can be find in [2, 3], in this
paper the authors will focus on the recognition system
artykuł recenzowany/revised paper

3. Raw tomographic data – acquiring and
controlling
Electrical Capacitance Tomography (ECT) is the measurement
technique which has already been successfully applied for
monitoring the two-phase industrial flows in which each of the
phases differs with the dielectric permittivity [3]. State-of-the-art
concerning the application of the tomographic techniques for the
two-phase gas-liquid flow visualization can be also found in many
of conference proceedings from World Congresses on Industrial
Process Tomography held continuously every 2 years, starting in
Buxton, England in 1999. Knowing the relationship between the
concentration of the material inside the pipe and the dielectric
permittivity ε it is possible to determine the liquid and gas phases
distribution. This in turn allows the identification of the flow
structure and the measurement of the void fraction. This type of
measurement technique seems, in fact, to be the most effective in
applications for flows mainly because of its speed and nondestructive feature.
The typical ECT system consists of a capacitance sensor, the
measurement system and PC computer. The principle of ECT
technique is based on measuring changes in electric capacitance
between the capacitor planes as a result of changes in the
dielectric object located between these planes. The dielectric
object in this case is a liquid with gas bubbles. The measurement
concept is as follow: once the positive potential on one of the
electrodes (excited electrode) is set, while others are grounded.
The measured values of capacitances are collected and then
further electrodes are excited.

3.1. Construction of tomographic capacitive sensor
The sensors used in the research were constructed on the basis
of the technique of multiple winding a synthetic fabric fibre with
an epoxy resin laminate. The process of determining the optimal
structure of the sensor was conducted by both theoretical and
experimentally. The theoretical analysis was applied to the
standard rules of determining the capacitance distribution within
the capacitors on the basis of the physical phenomena occurring in
the electric field. However, the analysis of between electrodes
capacitance, collected using Agilent E4980A LCR meter, made it
possible to effectively identify the areas of the sensor interior with
a lower sensitivity and adopt a strategy for the sensor interior
capacitance electrodes structure, characterized by uniform
sensitivity measurement throughout the whole scan.
IAPGOS, 1/2016, 41–43
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3.2. Structure of the measurement frame
The measurement frame (ECT frame) is a set of measurement
data (structured as a vector) collected from the capacitance sensor
in one measurement cycle. The measurement cycle is a period of
time required for collecting all of the between electrodes
capacitance from the sensor by the tomography system and
additional time needed to put those measurements into system
memory. The measured values are stored in the frame always in
the same order. The ECT frame is assembled from measured
values and additional header, which stores following information:
• mark of the ECT frame beginning (this is very important
information cause in the system memory there could be
more than one ECT frame in the same time;
• frame format tag (the most important information provided
by this tag is the number of measurement values which are
expected in the one ECT frame);
Before any downloaded ECT frame can be processed it has to
be translated. ECT frame translation involves header removal and
measurement values correctness check.

p-ISSN 2083-0157, e-ISSN 2391-6761

The liquid and the gas flow rate values are the information
about the contribution of each phase in the mixture during the
flow analysis. Both parameters are expressed in m3/h. These
information are commonly used in the flow maps determination
process. Flow maps gives the information about the specific flow
types occurrence in the specific conditions of the gas and the
liquid contribution in the mixture. Unfortunately due to the two
phase gas-liquid flows phenomena dynamic nature relying only on
this two information may lead to problems with imprecise
recognition, especially with the recognition of the flow regimes
which are placed on the flow map near to the between flow
boundary (Fig. 1).
105
104
2
vSG
G
3

Before saving the measured values from the ECT frame it is
checked for correctness. First there is a validation of measurement
values quantity, the correct quantity values is taken from the
second tag of ECT frame header. Second step of the validation is
checking if there are no erroneous values such as H "8001" or H
"7FFF" which, according to the used in research tomography
device specification, should be treated as an overflows. If the
validation algorithm determines that the measured values are
incorrect or quantity of these values is incorrect - the frame is
dropped and not taken into consideration in the classification
process.

100

Fig. 2. Example division of the installation gas flow range to the 3 linguistic variables
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On the recognition system input there are 6 basic information
that describes the installation and the flow states during the
measurements:
 gas flow rate value,
 liquid flow rate value,
 flow similarity level [2],
 installation supply gas pressure,
 installation head gas pressure,
 installation tail gas pressure.
In this paper there is the description of the fuzzy reasoning
process based on the first three parameters, last three information
are used to much more precise inference, but the recognition
routine is still the same, even with less number of the input
parameters.
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3.3. Validation of measurement values

4. Experimental data processing and analysis

A

 kg  10
 m  s 2 

S
10 -1
0
10

1

10

10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

 kg 
2
vSL
L 
2
 m  s 
Fig. 1. Example two phase gas-liquid flow map (A – annular, D – dispersed,
F - foam, S – slug, B – bubble)

To avoid problems with unambiguous flow identification third
input value is taking into the reasoning process, namely flow
similarity level (detailed process of flow similarity level
determination is described in the authors previous publication [2]),
which gives the information about the similarity of the
investigated flow to the previous defined pattern flows based on
fuzzy classification [4].
All input information are fuzzyficated [2, 4] in order to
determine a fuzzy inference usable linguistic variables
(transformation the quantitative variables to the qualitative
variables). The example of this procedure can be the process of
determining the gas range of slug flow occurrence:
 experimental measurements of the gas range of the slug flow
occurrence – due to the expert in the research installation that
kind of two phase flow occurs in range: 15–30 m3 of gas per
hour,
 dividing the entire obtainable gas range to the linguistic values
(by clustering [2])
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Having this two information the authors claims that in the
used in the studies research installation slug flow occurs in the
average gas flow area.

need to be done in a membership functions (Fig. 2) that describes
range of the input parameters and appropriate to them changes in
the fuzzy recognition rules.

5. Fuzzy rules building

Acknowledgement

The authors during the research used standard [4, 5] fuzzy
rules type, namely if ... then formulas. Having all reasoning
system input divided into the linguistic variables the authors can
build sample fuzzy rules:
if
gas flow rate value (value corresponding to suitable flow
regime)
and liquid flow rate value (value corresponding to suitable
flow regime)
and flow similarity level is corresponding to suitable flow
regime
then
analysed flow is two phase gas-liquid flow type
Finished fuzzy rule example:
if the gas flow rate is medium and the liquid flow rate is high
and the examined flow is similar to the pattern slug flow then
examined flow is the slug flow.
Off course determined by the authors fuzzy rules includes all
linguistic variables corresponding with all possible input
parameters. The fuzzy inference results can also be not precise (if
needed) such as: highly similar to the slug flow or medium similar
to the cast flow (common situation during the recognition process
of the cast flow and the laminar flow).

This work is sponsored by National Science Centre as a part of
the research project no 2011/01/D/ST6/07209.

6. Experimental results
The best evaluator of the effectiveness of the described
solution is the properly recognition of the "similar" flow regimes
(similar due to the expert opinion [2]) for example laminar flow
and wavy flow or bubble flow (with big amount of small bubbles)
and foam flow.
Proposed solution now gives more than 70% certainty of
recognition "similar flows" (it still can be improved in future
works by adding more explicit fuzzy rules) and more than 90%
certainty of recognition other flow regimes that can be obtained in
the horizontal [3] installation pipeline (vertical pipeline fuzzy
rules determination is now still in progress).
The time needed to finish the recognition process:
 data acquisition time (observing the flow): 30 sec,
 similarity level determination:
<0,5 sec,
 finish fuzzy inference process:
<1 sec.

7. Conclusions
Proposed by the authors two phase gas-liquid flows
recognition methodology can be very good alternative to the
commonly used systems and algorithms. This solution stands out
with its effectiveness, low recognition time and full scalability – it
can be used in all of that kind installations, only few adjustments
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ANALYSIS OF CORRELATION AND SPECTRAL CHARACTERISTICS
OF FRACTAL COMB-STRUCTURED SIGNALS
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Abstract. The paper presents theoretical and experimental investigations of the spectra of fractal comb-structured signals for different values of their
coefficient of generation, as well as analyzes autocorrelation characteristics and phase portraits depending on the coefficient of generation.
It is established that signal base increases with increasing fractal order and with decreasing coefficient of generation.
Keywords: fractal, signal analysis, spread spectrum communication

ANALIZA CHARAKTERYSTYK KORELACYJNYCH I SPEKTRALNYCH
SYGNAŁÓW FRAKTALNYCH O STRUKTURZE GRZEBIENIOWEJ
Streszczenie. W pracy przedstawiono teoretyczne i eksperymentalne badania widm sygnałów fraktalnych o strukturze grzebieniowej dla różnych wartości
ich współczynnika generowania, a także przeprowadzono analizę charakterystyk autokorelacji i portretów fazowych w zależności od współczynnika
generowania. Ustalono, że baza sygnału wzrasta wraz ze wzrostem rzędu fraktali oraz ze spadkiem współczynnika generowania.
Słowa kluczowe: fraktal, analiza sygnału, komunikacja (łączność).za pomocą widma (rozproszonego) (szerokiego)

Introduction
The comb structure of fractal signals suggested in [4] with
square-shaped elementary fragments simplifies considerably their
generation process and hardware implementation of generators
with the use of microcontrollers as a common radioelement base.
The shape of proposed fractal comb-structured signals enables
hardware implementation without the use of smoothing filter
at the output of digital-to-analog converter (DAC). To generate
a seventh-order fractal, it is sufficient to use an eight-bit DAC,
and to store its w -th order pulse readings, it is necessary to save
in memory 2 w two-byte signal code symbols. Reproduction
of one elementary fragment of fractal signal is assured by one
clock of machine time.
The purpose of this paper is to analyze spectral and correlation
characteristics, as well as to establish the possibility of using
the generated signal for data transmission under severe electromagnetic conditions.

1. Fractal comb-structured signals
A fractal comb-structured signal is composed of electric pulses of equal duration separated by equal time intervals [4]. Pulse
amplitudes are formed in conformity with self-similarity laws. The
structure of fractal signals of the first four orders with the coefficient of generation m  1 2 is given in fig. 1.

where: w – fractal order, l – fractal level number, k – sequence
number of l -th level pulse in a fractal, Al – amplitude of l -th
level elementary pulse, U lk  t  – k -th rectangular pulse of l -th
level unit amplitude,

tlk

– pulse start moment U lk  t  ,

  t  – Heaviside function,  – elementary pulse duration (equal
for all pulses).
Using direct Fourier transform for fractal comb-structured
signal, its spectral density can be written as follows:
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2. Analysis of fractal comb-structured signal
A numerical calculation of spectral density, autocorrelation
function and phase portrait will be done by the example of thirdorder fractal comb-structured signal with the coefficient of generation ½ and elementary fragment duration 2 µsec on condition
of absence of noises in the channel the time diagram
of which is given in fig. 2.

Fig. 1. Consecutive steps of fractal pulses generation with equal duration
of elementary pulses with fractal orders w = 0, 1, 2, 3

A w -th order fractal is composed of 2 w1  1 elementary
fragments of equal duration  that can be divided into w  1
orders according to their values. Pulse amplitude of l -th level
elementary fragments is ml .
Based on the fractal structure, its mathematical model can be
represented as a sum of pulse sequences with different amplitudes:
w l
w
2

x  t    Al    U lk  t   
l 0
k

1


(1)
w l
w
2 

k
k

  Al     t  tl     t  tl    
l 0
 k 1
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Fig. 2. Time diagram of fractal comb-structured signal of third order w = 3, m = 1/2,
 = 2 s

The spectral density of signals considered (Fig. 3) is similar to
the amplitude spectrum of square-shaped signals with pronounced
local maxima at the frequencies multiple of the fundamental
frequency. The harmonic components are grouped under the spectral envelope of elementary pulse.
IAPGOS, 1/2016, 44–46
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From the analysis of phase portrait of fractal comb-structured
signal it follows (Fig. 5) that fractal signals belong to regular clock
signals.

3. Experimental investigations of fractal
comb-structured signal properties

Fig. 3. Spectral density of third-order fractal comb-structured signal with the
coefficient of generation m = 0.5 (direct component is removed from the plot)

The experimental investigation of the above fractal combstructured signals was pursued with the use of our coder [5, 6]
whose functional electrical diagram is shown in fig. 6.
The main element of the coder performing the functions of
programmable hardcore is a microcontroller (D1) whose clock
frequency is assigned by quartz resonator ZQ1.
PIC18F2550 microcontroller used in the circuit can be connected to computer through USB port, providing for data transmission from PC to the coder.

a)

Fig. 6. Functional electrical diagram of the coder

b)

c)

From the table fed into microcontroller memory, code
sequence whose structure depends on fractal level is associated
with the bytes transferred from PC.
Conversion of code sequence into fractal pulse signal of given
shape is done by means of transistor keys of microcontroller port
that serve as current switches of digital-to-analog converter and
R-2R resistive array (А1). The necessary number of bits is defined
by the order of fractal pulse (fractal comb-structured signal). For
instance, for generation of fourth-order fractal comb-structured
signal four coder bits will be sufficient.
Matching of the output resistance of R-2R array with the wave
resistance of coaxial cable over which information fractal combstructured signals are transmitted was achieved through use
of operational amplifier (A2).
Fig. 7 shows the time diagram and spectrum of third-order
fractal comb-structured signal obtained with a TEKTRONIX
oscilloscope.
As can be seen, experimental results correlate well with theoretical calculations.

Fig. 4. Autocorrelation function of third-order fractal comb-structured signal with
the coefficient of generation: а) m = 0.5; b) m = 0.8; c) m = 0.5 (direct component
is removed from the signal)

a)

Fig. 5. Phase portrait of third-order fractal comb-structured signal with the
coefficient of generation m = 0.5

Autocorrelation function of fractal comb-structured signal
is similar to autocorrelation function of a rectangular pulse for
the coefficient of generation m = 00.5 (Fig. 4а).
With the values of the coefficient of generation within
m = 0.51, autocorrelation function has saw-tooth oscillations
(Fig. 4b). In case of direct component removal from fractal combstructured signal, its autocorrelation function is of the form
of autocorrelation function of the oscillation function (Fig. 4c).

b)
Fig. 7. Third-order fractal comb-structured signal: а) oscillogram; b) spectrum
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4. Signal base and noise immunity factor
Signal base is one its main characteristics whereby one can
judge on the immunity of data transfer lines to all kinds of noise.
A broadband signal is one whose modal bandwidth (the product of signal bandwidth by its duration B  F  TS ) is more than
unity [3].
In our case the duration of a fractal comb-structured signal
pulse is a function of its order and is determined as follows:
TS    2 w1  1
(3)
where w – fractal order,  – elementary pulse duration which is
identical for all pulses).
In estimating the base of proposed signals, their spectral
bandwidth was determined by noise equivalent method by the
relation [2]

1
Feff 
G  f df
(4)
Gmax 0
where Feff – effective signal bandwidth, Gmax – maximum power
spectral density of signal, G

f

– signal spectral density.

Calculated dependence of the base of fractal comb-structured
signals on their order for different values of formation factor is
given in fig. 8.

p-ISSN 2083-0157, e-ISSN 2391-6761

On elimination of direct component from fractal combstructured signal, there is a reduction in the value of noise immunity factor and signal base.

Fig. 9. Dependence of fractal signal noise factor on its order for different values
of the coefficient of generation

5. Conclusions
Based on the results obtained, it can be concluded that fractal
signals formed with the aid of the coder in question are broadband,
and on their basis one can create communication systems that are
capable of assuring high level of data protection against the impact
of external electromagnetic noise.
In communication systems it is reasonable to use the proposed
signals with the coefficient of generation m = 0.20.5 and the
order of w greater than three.
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DOBÓR URZĄDZEŃ KOMPENSACYJNYCH DLA FARMY WIATROWEJ
PRZYŁĄCZONEJ DO SIECI 110 KV
Paweł Pijarski1, Michalina Gryniewicz-Jaworska2
1

Politechnika Lubelska, Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń, 2Politechnika Lubelska, Instytut Informatyki

Streszczenie. Energetyka wiatrowa w Polsce zaczęła się rozwijać na początku lat 90 XX wieku, jednak jej dynamiczny wzrost można zaobserwować
w kolejnych latach. Pod koniec 2014 roku łączna moc zainstalowana w farmach wiatrowych w Polsce wynosiła ok. 3 800 MW i nadal rośnie. Budowa oraz
instalacja farm wiatrowych o dużych mocach niesie za sobą szereg problemów związanych z kompensacją linii kablowych 110 kV, wyprowadzających moc
z farmy wiatrowej o znacznych długościach oraz właściwym doborem urządzeń kompensacyjnych. W artykule opisano zagadnienia związane regulacją
mocy biernej w farmach wiatrowych oraz dokonano analizy poszczególnych urządzeń kompensacyjnych wykorzystywanych w energetyce wiatrowej.
Słowa kluczowe: farmy wiatrowe, kompensacja mocy biernej, urządzenia kompensacyjne

SELECTION OF COMPENSATION WIND FARM EQUIPMENT CONNECTED
TO THE NETWORK 110 KV
Abstract. Wind energy in Poland began to develop in the early 90s of the twentieth century, but its dynamic growth can be observed in subsequent years.
At the end of 2014, the total installed capacity in wind farms in Poland amounted to 3 800 MW and continues to grow. The construction and installation
of wind farms with high power brings with it a number of problems related to the compensation of the 110 kV cable lines of considerable length
and the right type of compensation equipment. The article describes issues related to regulation of reactive power in wind farms and an analysis
of individual compensation equipment used in wind energy.
Keywords: wind farms, compensation of reactive power compensation device

Wstęp
Dynamiczny rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
wynika głównie z wyczerpywania się tradycyjnych surowców
energetycznych oraz konieczności ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych. Do najszybciej rozwijającej się gałęzi OZE należy
zaliczyć energetykę wiatrową, której uwarunkowania rozwoju
zależą od wielu czynników takich jak: zasoby wiatru, lokalna
infrastruktura techniczna i energetyczna [9].
Wiatr jako zasób energii nie emituje szkodliwych zanieczyszczeń. Przy średniej prędkości wiatru, około 5 m/s cena jednostkowa energii pochodząca z wiatru jest niższa niż w przypadku ceny
energii pozyskanej z tradycyjnych elektrowni cieplnych. Niestety
zasoby energetyczne wiatru są różne na terenie Polski, dlatego
główne inwestycje związane z budową i instalacją farm wiatrowych znajdują się na terenach potwierdzającą ich rentowność.
Według danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
najkorzystniejsze warunki wiatrowe posiadają tereny: najbardziej
wysunięte na północ części wybrzeża, rejon wyspy Wolin,
środkowa Wielkopolska i Mazowsze, Beskid Śląski i Żywiecki,
Bieszczady oraz Pogórze Dynowskie [2].
Energetyka wiatrowa pod względem mocy zainstalowanej jest
najwyżej notowaną w kategorii odnawialnych źródeł energii
(OZE) zasilających KSE w energię elektryczną. Siłownie wiatrowe często przyłączane są do linii elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnej 110 kV lub za pomocą linii promieniowych
do węzłów NN/110 kV.
Ze względu na przepisy prawne dotyczące Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, które nakładają na inwestorów farmy
wiatrowej konieczność zapewnienia regulacji dotyczących mocy
biernej generowanej przez farmę wiatrową (FW), której nadmiar
prowadzi do powstania w systemie elektroenergetycznym rozproszonych źródeł mocy biernej o dość znacznych wartościach.
W przypadku farm wiatrowych o dużych mocach należy rozpatrywać je pod względem wszelkich regulacji prowadzonych
w systemie elektroenergetycznym. Wynika to z następujących
przesłanek:
 treści aktów prawnych formułujących wymagania wobec farm
wiatrowych przyłączonych do KSE (IRiESP, IRiESD),
 zapisów w warunkach przyłączenia wydawanych indywidualnie dla każdego obiektu (wymaganie zawarte w IRiESP,
IRiESD),
 faktycznych właściwości technicznych współczesnych farm
wiatrowych posiadających duże możliwości regulacyjne,
artykuł recenzowany/revised paper



zapewnienia bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego jako nadrzędnego warunku właściwej współpracy wszystkich urządzeń i instalacji.
Farma wiatrowa jako obiekt przyłączony do systemu, w normalnych warunkach pracy dostarcza do sieci moc czynną, natomiast w zakresie mocy biernej może być jej źródłem lub odbiornikiem. Efekt regulacyjny wnoszony przez farmę mierzony jest
przez Operatora w miejscu jej przyłączenia.

1. Wymagania techniczne dla farm wiatrowych
odnośnie kompensacji mocy biernej
Wymagania Operatorów sieci dla farm wiatrowych dotyczące
mocy biernej, wynikają między innymi z konieczności utrzymania
dopuszczalnej wartości napięcia oraz odpowiedniego współczynnika mocy w miejscu przyłączenia. Regulacja napięcia i mocy
biernej, w dużych farmach wiatrowych, powinna się odbywać
w trybie autonomicznym, przy współpracy z nadrzędnym systemem sterowania i regulacji napięcia i mocy biernej.
Zapisy IRiESP oraz IRiESD wymagają od farm wiatrowych
takiego wyposażenia, aby możliwe było zapewnienie przez nie
określonych warunków napięciowych w miejscu przyłączenia.
W warunkach przyłączenia podawane są wymagania odnośnie
charakterystyki statycznej działającego lokalnie układu regulacji
napięcia (rys. 1).

Rys. 1. Charakterystyka statyczna układu regulacji napięcia farmy wiatrowej [11]
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Przedstawiona charakterystyka jest z reguły sparametryzowana. Zakresy nastawcze parametrów określone są w IRiESP [12],
przy czym parametryzacja odbywa się indywidualnie dla danej
farmy wiatrowej.
Wymaganie związane z regulacją mocy biernej dotyczy
utrzymania odpowiedniego współczynnika mocy, zarówno jeżeli
chodzi o pobór jak i generację mocy biernej. Często w warunkach
przyłączenia farm wiatrowych można znaleźć zapisy mówiące
o dwóch stanach:
 tzw. „jałowym”, co oznacza postój (brak generacji mocy
czynnej). W takiej sytuacji Operator wymaga aby
współczynnik mocy w miejscu przyłączenia był bliski
jedności,
 pracy, co wiąże się z koniecznością utrzymania
współczynnika mocy w miejscu przyłączenia w granicach
od cosφ = 0,95 (o charakterze indukcyjnym) do cosφ = 0,95
(o charakterze pojemnościowym) w pełnym zakresie
obciążenia mocą czynną.
Dodatkowo, przy obciążeniu mocą czynną niższą od
osiągalnej, należy udostępnić całą dostępną moc bierną w zakresie
poza wymaganym współczynnikiem mocy.
Jeżeli mamy do czynienia z farmą wiatrową o dużej mocy
(rzędu kilkudziesięciu MW), przyłączoną do systemu za pomocą
linii kablowej 110 kV o znacznej długości (rzędu kilkudziesięciu
km) wówczas dobór urządzenia kompensacyjnego musi opierać
się na dwóch powyższych stanach pracy FW.
Stan, w którym farma wiatrowa nie generuje mocy czynnej
(postój) wpływa na moc znamionową głównego urządzenia kompensacyjnego – zachodzi wówczas konieczność przede wszystkim
kompensacji pojemności linii kablowej 110 kV oraz sieci SN FW,
która odgrywa w tym przypadku mniejszą rolę.
Stan pracy FW, szczególnie przy obciążeniu mocą czynną bliską znamionowej, wpływa na określenie możliwości regulacyjnych urządzenia kompensacyjnego (np. liczby zaczepów dławika)
lub też dobór dodatkowych urządzeń umożliwiających taką regulację (np. baterii kondensatorów). Przy pełnym obciążeniu mocą
czynną bowiem możliwości generacji mocy biernej przez turbiny
wiatrowe są niekiedy niewystarczające do utrzymania odpowiedniej wartości współczynnika mocy.

2. Regulacja mocy biernej farmy wiatrowej
Generacja mocy czynnej w elektrowni wiatrowej związana
jest z generacją lub poborem mocy biernej [1]. Wykorzystanie
mocy biernej farmy wiatrowej zależy od rodzaju generatora zastosowanego do konwersji energii wiatru na elektryczną [8].
Do najczęściej stosowanych generatorów w elektrowniach
wiatrowych możemy wyszczególnić: generatory asynchroniczne
klatkowe, generatory asynchroniczne pierścieniowe z przekształtnikiem w obwodzie wirnika, generatory synchroniczne z przekształtnikiem częstotliwości.

Rys. 2. Elektrownia wiatrowa z generatorem asynchronicznym klatkowym [12]

Rys. 3. Elektrownia wiatrowa z generatorem synchronicznym [12]
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Generatory asynchroniczne klatkowe konstruowane są często
jako maszyny o zmiennej liczbie biegunów, zazwyczaj 4 lub 6
[10]. W zależności od warunków wietrznych zostaje dołączona
lub odłączona jedna para biegunów. Elektrownia pracuje z dwoma
nominalnymi prędkościami obrotowymi. W przypadku generatorów pierścieniowych można sterować prędkością wirowania przez
zastosowanie przekształtników energoelektronicznych sterujących
prądem wirnika. Do optymalizacji pracy elektrowni w różnych
warunkach wykorzystuje się czasami dwa generatory o różnej
prędkości obrotowej oraz mocy wyjściowej. Rys. 2 prezentuje
przykład elektrowni wiatrowej z generatorem asynchronicznym
klatkowym.
Aktualnie coraz częściej w energetyce wiatrowej wykorzystuje się generatory synchroniczne, które mają dużą ilość par biegunów ze względu na małą prędkość obrotową wirnika. Zmiany
prędkości obrotowej wirnika wywołują zmiany częstotliwości
generowanego napięcia. Z tego powodu elektrownie z generatorem synchronicznym dołączane są do systemu energetycznego
poprzez przekształtniki. Na rysunku 2 zaprezentowano przykład
elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicznym.
W przypadku elektrowni o małej mocy wykorzystuje się generatory asynchroniczne klatkowe, które podczas pracy pobierają
z sieci moc bierną, gdzie następnie jest ona kompensowana lokalnie poprzez baterię kondensatorów [7]. Zazwyczaj stosuje się trzy
stopnie regulacji wartości pojemności baterii kondensatorów.
Elektrownia jest wyposażana w regulator załączający odpowiednie
stopnie baterii tak, aby kompensować moc bierną pobieraną przez
generator.
Dla elektrowni o małej mocy stosuje się często niesterowalną
baterię kondensatorów, dobraną do kompensacji mocy biernej
generatora pracującego na biegu jałowym. W przypadku pojedynczych elektrowni wiatrowych o większych mocach wykorzystuje
się generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane. Nowoczesne
układy sterowania umożliwiają regulację mocy biernej o znacznym zakresie zarówno generacji i poboru mocy biernej [7].
W sytuacji gdy rozważamy elektrownie o dużych mocach oraz
gdy powstaje problem kompensacji linii kablowych, wyprowadzających moc z farmy wiatrowej o długościach przekraczających
kilkadziesiąt kilometrów stosuje się m. in. dławiki kompensacyjne. Dławik może być wyposażony w przełącznik zaczepów umożliwiający dostosowanie do zmiennych warunków pracy.
Głównym parametrem użytkowym dławików jest wytwarzana
przez nie moc bierna. Moc dławików kompensacyjnych dobierana
jest na podstawie obliczeń. Baterie statyczne kondensatorów
w trakcie przerw obciążeniowych często doprowadzają
do przekompensowania sieci. Aby zabezpieczyć sieć przed nadprodukcją mocy biernej pojemnościowej stosuje się dławiki kompensacyjne [5].

3. Kompensacja pojemności linii kablowej 110 kV
Na rysunku 4 przedstawiono uproszczony schemat przyłączenia farmy wiatrowej do sieci 110 kV [4].
Farmy wiatrowe, przyłączone do systemu elektroenergetycznego (SEE) za pośrednictwem długich linii kablowych 110 kV,
w warunkach zerowej generacji mocy czynnej, mogą wprowadzać
do sieci 110 kV w punkcie przyłączenia moc bierną o dość
znacznych wartościach, co niekorzystnie wpływa na stany napięciowe KSE.
Układ kompensacji pojemności kabla 110 kV wyprowadzającego moc z farmy wiatrowej o dużej mocy, powinien być analizowany pod względem spełnienia dodatkowych wymagań sformułowanych w stosunku do farmy. Jednym z wymagań pojawiających się w umowach przyłączeniowych jest zapewnienie w stanie
jałowej pracy farmy (brak generacji mocy czynnej) współczynnika
mocy cosφ = 1, co wiąże się z koniecznością zastosowania urządzenia kompensacyjnego (np. dławika).
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Free i jest możliwa w pełnym zakresie generacji mocy czynnej.
Jeśli uwzględnić regulacje specjalną, uzyskuje się punkty pracy
daleko poza obszarem normatywnym. Tak określony obszar pracy
pojedynczego wiatraka pokazano również na powyższych rysunkach (krzywe oznaczone linią czarną i czerwoną).

Rys. 5. Dopuszczalny obszar pracy pojedynczego wiatraka Vestas V90 2 MW
przy różnych wartościach generowanej (pobieranej) mocy biernej z uwzględnieniem
regulacji specjalnej [3]

Rys. 4. Uproszczony schemat przyłączenia farmy wiatrowej do sieci 110 kV

Rys. 6. Dopuszczalny obszar pracy pojedynczego wiatraka Vestas V90 3 MW
przy różnych wartościach generowanej (pobieranej) mocy biernej z uwzględnieniem
regulacji specjalnej [3]

Drugie podstawowe zagadnienie związane jest z pracą generacyjną farmy wiatrowej (FW). Oznacza ono konieczność zapewnienia możliwości generacji mocy biernej farmy, tak aby w całym
zakresie możliwej generacji mocy czynnej, pomiar mocy biernej
w punkcie przyłączenia zapewniał współczynnik mocy nie mniejszy niż 0,95 zarówno w zakresie poboru mocy biernej jak też jej
generacji.
Należy zwrócić uwagę, że układy przekształtnikowe, w które
wyposażone są wiatraki mają bardzo szerokie możliwości generacyjne w odniesieniu do mocy biernej. Znaczna część produkowanych jednostek o mocach znamionowych PnG równych 2–3 MW
ma zdolność generacji każdej ilości mocy biernej z przedziału
od -0,5 PnG do 0,5 PnG, w zakresie generacji mocy czynnej prawie
od zera (np. od 20 kW) aż do pełnej mocy znamionowej PnG.
Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono przykładowe charakterystyki mocy biernej w funkcji generowanej mocy czynnej odpowiednio dla turbin Vestas V90 2 MW oraz Vestas V90 3 MW.
Producent turbin Vestas V90 2 MW i Vestas V90 3 MW
(dotyczy to także nowoczesnych jednostek innych producentów)
podaje, że dzięki układowi regulacji mogą one pracować w zakresie współczynnika mocy od 0,96ind do 0,98poj (krzywe oznaczone
niebieską linią przerywaną na rysunkach 5 i 6). Przekłada się to na
pracę w warunkach znamionowych (generacja mocy czynnej
2 MW i 3 MW) z generacją mocy biernej 0,406 Mvar (dla turbiny
2 MW) i 0,609 Mvar (dla turbiny 3 MW) albo z poborem mocy
biernej 0,583 Mvar (dla turbiny 2 MW) i 0,875 Mvar (dla turbiny
3 MW).
Dzięki właściwościom współczesnych układów energoelektronicznych można jednakże znacząco poszerzyć zakres możliwości generacyjnych siłowni wiatrowych. Dzięki regulacji zwanej
umownie regulacją specjalną obszar ten jest w proponowanych
obecnie siłowniach wyraźnie większy, choć przy maksymalnej
generacji mocy czynnej wartości krańcowe mocy biernej pozostają bez zmian). Ta opcja generacji mocy biernej nazywa się Wind

Nie są to jednak możliwości wystarczające [6]. Dla generacji
mocy czynnej bliskiej znamionowej i dla wszystkich jednostek
pracujących, straty mocy biernej związane z przesyłem mocy
czynnej destabilizują częściowo możliwości generacyjne przekształtników. Również i w tym przypadku ostateczny wynik pomiaru mocy w punkcie przyłączenia ma charakter stochastyczny –
decyduje o tym niepewność w określaniu parametrów kabla
110 kV oraz urządzenia kompensującego w farmach wiatrowych.
Ogólnie rzecz biorąc, przy zerowej generowanej mocy czynnej, zachodzi potrzeba kompensacji indukcyjnej, natomiast przy
generacji mocy czynnej, bliskiej znamionowej, konieczna staje się
kompensacja pojemnościowa, ze względu na niespełnienie warunku co do wymaganej wartości współczynnika mocy.
Na rysunku 7 przedstawiono przykładową charakterystykę
dla farmy wiatrowej o mocy 48 MW, składającej się z turbin
Vestas V90 2 MW.
Krzywa oznaczona kolorem czerwonym przedstawia dopuszczalny współczynnik mocy, natomiast pozostałe krzywe odnoszą
się do farmy wiatrowej. Z wykresu wynika zatem, że dla opcji
cosφ = 0,96ind wymagania co do możliwości regulacyjnych farmy
w zakresie mocy biernej są spełnione (charakterystyka dolna farmy znajduje się poniżej dolnej krzywej oznaczonej na czerwono).
Natomiast dla opcji cosφ = 0,98poj wymagania co do możliwości
regulacyjnych farmy w zakresie mocy biernej byłyby spełnione po
przyłączeniu po stronie SN stacji farmy baterii kondensatorów o
mocy ok. 11 Mvar i załączeniu jej przy maksymalnej generacji
mocy czynnej i zapotrzebowaniu systemu na moc bierną. Górna
charakterystyka farmy powinna znaleźć się bowiem ponad górną
krzywą czerwoną. Z wykresu widać jednak, że przy mocy czynnej
powyżej ok. 40 MW wymaganie to nie jest spełnione. Stąd pojawia się konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń kompensacyjnych.
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24

cyjności lub dławiki o regulacji zaczepowej VSR o właściwie
dobranej liczbie zaczepów oraz skoku zaczepu. Dławiki VSR są
droższym rozwiązaniem ale pozwalają na opanowanie problemu
związanego z niepewnością, wynikającą z ich procesu produkcyjnego oraz kabla 110 kV.
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Rys. 7. Obszar możliwej generacji mocy biernej przez przykładową farmę wiatrową
o mocy 48 MW (na poziomie 110 kV) dla różnych wartości mocy czynnej wiatraków
farmy, przy pracy w obszarze dopuszczalnych wartości współczynnika mocy wraz
z uwzględnieniem regulacji specjalnej

Aby spełnić oba powyższe wymagania (stan jałowy oraz stan
pracy) można zastosować dławik o stałej reaktancji FSR (Fixed
Shunt Reactor) przyłączony do szyn 110 kV GPZ FW oraz dodatkowo wykorzystać baterię kondensatorów SN o regulowanej skokowo pojemności, w celu precyzyjnego dopasowania poziomu
generacji mocy biernej do potrzeb układu kompensacji.
Drugim rozwiązaniem może być zastosowanie dławika regulowanego VSR (Variable Shunt Reactors) o odpowiednio dobranych zaczepach. W stanie bez generacji następuje kompensacja
linii kablowej 110 kV, natomiast podczas pracy, szczególnie
przy dużych mocach, wykorzystywane są zaczepy. Dławik ten
pełni wtedy rolę swoistego zaworu, który udostępnia dla potrzeb
bilansu mocy biernej farmy (mierzonego w punkcie przyłączenia)
rezerwuar mocy biernej, którym jest pojemność kabla. Zmniejszając moc dławika (szczególnie przy generacji mocy czynnej
bliskiej znamionowej), poprzez właściwą regulację zaczepową,
uwzględniającą także warunki napięciowe, osiąga się stan
niedokompensowania kabla 110 kV zyskując jednocześnie brakującą moc bierną.
Można stosować również inne urządzenia do kompensacji
mocy biernej, takie jak układy FACTS z płynną regulacją SVC
(Static Var Compensator) czy STATCOM. Są one jednak dość
kosztowne dlatego nie zajmowano się nimi szerzej w niniejszym
artykule.

Podsumowanie
W artykule opisano zagadnienie związane z kompensacją
mocy biernej w farmach wiatrowych o dużych mocach, przyłączonych do SEE za pomocą długich linii kablowych 110 kV oraz
podkreślono problem związany z doborem urządzeń kompensacyjnych. Dobierając właściwe urządzenie kompensacyjne należy
uwzględnić problem niepewności związany z jego reaktancją oraz
pojemnością jednostkową kabla 110 kV. Do kompensacji mocy
biernej można wykorzystać, dławiki FSR o stałej wartości induk-
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REDUKCJA DRGAŃ OBIEKTU NIELINIOWEGO Z REGULATOREM
ADAPTACYJNYM PROPORCJONALNO-RÓŻNICZKUJĄCYM
O STRUKTURZE MRAS
Mariusz Ostrowski1, Wojciech Jarzyna2
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Streszczenie. W artykule zaprezentowano metodę adaptacji algorytmu sterowania aktuatorem MFC służącym do redukcji drgań nieliniowych belki
wysięgnikowej. Zastosowany opis matematyczny regulatora PD zaprojektowano jako strukturę MRAS, a algorytm adaptacji oparty jest o zasadę
Lapunowa. Przeprowadzone badania symulacyjne określiły odporność algorytmu na błędy modelowania oraz na występujące w rzeczywistych systemach
opóźnienia sprzętowe.
Słowa kluczowe: regulacja adaptacyjna, algorytm adaptacji Lapunowa, drgania belki wysięgnikowej, aktuator MFC

VIBRATION REDUCTION OF NONLINEAR OBJECT WITH AN ADAPTIVE
PROPORTIONAL-DERIVATIVE CONTROLLER WITH A MRAS STRUCTURE
Abstract. The paper presents a method of adapting the MFC actuator control algorithm used for nonlinear vibration reduction of an cantilever beam.
The mathematical description presented of the PD controller operating in the MRAS structure and the adaptation algorithm is based on the Lyapunov
principle. The simulation study carried out defines the algorithm’s resistance to modelling errors and hardware delays occurring in real systems.
Keywords: adaptive control, Lyapunov adaptive algorithm, cantilever beam vibration, MFC actuator

Wstęp
Często zachodzi potrzeba sterowania procesami lub obiektami
zmiennymi w czasie, tj. niestacjonarnymi. W niektórych przypadkach przebiegu tych zmian nie da się określić. W połączeniu
z błędami modelowania, powoduje to nieefektywny dobór nastaw
regulatora lub nawet nieodpowiedni dobór rodzaju algorytmu.
Rozwiązaniem powyższych problemów są algorytmy adaptacyjne, które automatyzują proces optymalnego doboru parametrów sterowania. Na projektanta nakładają one obowiązek znajomości uproszczonego modelu matematycznego, który wystarcza
do wyprowadzenia równań określających zasady adaptacji.
Szczególną grupę takich algorytmów tworzą algorytmy z modelem odniesienia tzw. Model Reference Adptive Systems
(MRAS). Algorytmy te porównują na bieżąco zachowanie obiektu
regulacji z zaimplementowanym zadanym modelem odniesienia,
co umożliwia ciągłe dostrajanie regulatora. Dzięki temu minimalizowany jest uchyb pomiędzy obiektem a modelem referencyjnym
posiadającym pożądane własności [1, 7].
Struktury MRAS są wykorzystywane również do budowy
obserwatorów w celu estymacji niemierzalnych wielkości
lub takich, których pomiar jest obarczony dużymi kosztami.
W takim przypadku zasada jest odwrotna – parametry reprezentujące estymowane wartości zmieniają się w procesie adaptacji tak,
aby model zachowywał się podobnie do badanego obiektu [6].
W niniejszym artykule badany jest wpływ szybkości adaptacji,
błędów modelowania i opóźnień sprzętowych regulatora proporcjonalno – różniczkującego na możliwość wystąpienia oscylacji
adaptowanych wartości parametrów, mogących zdestabilizować
układ lub pogorszyć jakość sterowania. Rozwiązanie takiego
problemu ma istotne znaczenie w automatyce, ponieważ umożliwia dostrojenie się regulatora do szybkozmiennych obiektów lub
szybkie znalezienie nastaw bliskich optymalnym. Analizowanym
obiektem regulacji jest belka wysięgnikowa, opisana za pomocą
nieliniowego modelu [2].

1. Obiekt regulacji
Problemem jest redukcja drgań nieliniowych belki kompozytowej, jednostronnie zamocowanej o przekroju prostokątnym,
za
pomocą
naklejonego
aktuatora
piezoelektrycznego
MFC M-8503-P1 [3]. Belka ma wymiary: długość l = 220 mm,
szerokość przekroju b = 13 mm, wysokość przekroju h = 2 mm
oraz następujące parametry materiałowe: E = 25,5109 MPa
 = 2100 kg/m3.
artykuł recenzowany/revised paper

Źródłem drgań, traktowanym jako zakłócenie, jest cewka elektromagnetyczna pobudzająca belkę w ruch drgający. Ruch belki
opisuje się równaniem nieliniowym (1).
1
x  1  x 2  k c U c sin t  Kk p ( Px  Dx )   s 2 x
(1)
 2  s x   x 3  x  x 3 x 2  ,
gdzie: x – wychylenie końca belki w pionie liczone od punktu
równowagi [m], Uc – amplituda napięcia cewki, kc – współczynnik
przejścia pomiędzy napięciem a przyśpieszeniem pionowym
końca belki, które jest proporcjonalne do siły, Ω – częstość wymuszenia drgań, K – wzmocnienie wzmacniacza, P, D – odpowiednio wzmocnienia członu proporcjonalnego i różniczkującego
regulatora,  – tłumienie. Pozostałe wielkości określają zmienną
częstość drgań własnych ( s, , , ), która zależy od amplitudy
drgań. Współczynnik β jest współczynnikiem, który w dalszej
części artykułu służy do zwiększenia nieliniowości w celu sprawdzenia odporności algorytmu na błędy modelowania.
Równanie wyprowadzono na podstawie zasady najmniejszego
działania, dyskretyzując je następnie metodą Bubnowa-Galerkina
[2, 4]. Wartości liczbowe współczynników równania przedstawiono w tabeli 1 [3, 8].
Tabela 1. Wartości współczynników z równania (1)
kc

[ms-2 V-1]

0,256772

μ

[-]
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Uc

[V ]
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[ms-2V -1]

0,010501

β
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1
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[s-1]

150,3283

-

-

-

2. Dobór algorytmu adaptacji
Ogólnie przyjmuje się, że algorytm adaptacji ma minimalizować wskaźnik jakości [1, 5, 7]
1
J  ET E ,
(2)
2
gdzie
E  X Y
(3)
jest uchybem regulacji, X jest macierzą zmiennych wyjściowych
lub zmiennych stanu rzeczywistego obiektu regulacji, a Y – modelu referencyjnego.
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Jedna z dwóch najbardziej popularnych metod adaptacji to
Model Identification Techniques (MIT), która polega na ciągłej
zmianie wektora parametrów regulatora θ wg równania [6]
   J ( ) ,
(4)
gdzie  – dobierane wzmocnienie. Metoda ta jednak w praktycznych zastosowania jest mało odporna na opóźnienia sprzętowe, co
często powoduje znaczne pogorszenie jakości regulacji. Druga,
przedstawiona w artykule metoda opiera się na teorii stabilności
Lapunowa. Należy zdefiniować funkcję określającą energię błędu,
zwaną funkcją Lapunowa, która zazwyczaj ma postać [1, 7]
V  E T RE   T Q ,
(5)
gdzie
   m
(6)
jest różnicą pomiędzy macierzą parametrów obiektu z regulatorem
 a macierzą parametrów modelu  m , macierze R i Q są dodatnio określonymi macierzami wag. W procesie adaptacji energia
błędu musi maleć w czasie, dlatego równania parametrów regulatora muszą spełniać warunek
V  0 .
(7)
Zapewnia to również stabilność asymptotyczną układu.
Obszar stabilności w przestrzeni stanu zależy od obiektu i sposobu
regulacji.
Do badań symulacyjnych zastosowano algorytm oparty na
teorii stabilności Lapunowa, ponieważ zapewnia to odporność
na występujące opóźnienia sprzętowe i obliczeniowe. Dzięki temu
może być stosowany w układach wymagających algorytmów
o dużej złożoności obliczeniowej lub do regulacji obiektów
o małych stałych czasowych, a w dalszej części badań implementowany do testów na modelu fizycznym.

2.1. Struktura układu automatycznej regulacji
Strukturę całego układu automatycznej regulacji przedstawia
rysunek 1.
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Model referencyjny określono równaniem różniczkowym
y   m 2 y  2  m m y ,
(8)
gdzie: ωm – częstość drgań własnych modelu referencyjnego,
która jest pierwiastkiem ilorazu sztywności i masy oscylatora
harmonicznego, μm – współczynnik tłumienia modelu referencyjnego. Wartości liczbowe przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wartości współczynników z równania (8)
ωm

[s-1]

145

μm

[-]

5

Jako model referencyjny, zdecydowano się zastosować obiekt
oscylacyjny II rzędu ze względu na podobieństwo do drgającej
belki, co ułatwia obliczenia i implementację modelu w algorytmie.
Wartość częstości drgań własnych ωm modelu referencyjnego
zadano inną niż częstość wymuszenia. Pozwala to szybko i efektywnie wyprowadzić układ z rezonansu. Służy temu również
przyjęcie w modelu referencyjnym prawie tysiąc razy większe
tłumienie μm niż tłumienie modelu rzeczywistego.
Człon proporcjonalny algorytmu PD zmienia częstość drgań
własnych układu tak, aby jej wartość była jak najbliższa ωm,
natomiast człon różniczkujący zwiększa tłumienie układu do
wartość bliskiej μm.
Zważywszy na względnie małe amplitudy – x < 0,003 m,
wartość członu 1  x 2 1 w równaniu (1) nieznacznie odbiega od
jedności, zatem do wyprowadzenia równań algorytmu adaptacji
pominięto jego wpływ, a model belki zapisano w postaci (9).
x  k cU c sin t  Kk p ( Px  Dx )   s 2 x  2  s x
(9)
 x 3  x  x 3 x 2
W celu ułatwienia obliczeń wzór (9) zapisano w postaci
x  k cU c sin t  Kk p ( Px  Dx )



 



2
  s  x 2    x 2 x 2 x  2  s x 

(10)

2

 k cU c sin t  Kk p ( Px  Dx )   sx x  2  s x ,

gdzie kwadrat uzmiennionej częstości ωsx określono następująco:
2
2
 sx   s  x 2    x 2 x 2 .
Ze względu na wymiar równań funkcję Lapunowa dla analizowanego przypadku zdefiniowano za pomocą równania (11)
w postaci skalarnej
1
2
2
V  e 2  k11  k 22 ,
(11)
2
gdzie:
e  x  y ,
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W powyższej strukturze MRAS wzbudzenie drgań działa
zarówno na belkę rzeczywistą, jak i na model referencyjny, który
ma zadane, pożądane właściwości. W celu adaptacji pobierany jest
uchyb zmiennych stanu obiektu regulacji i modelu referencyjnego
oraz zmienne stanu modelu referencyjnego. Adaptacja powoduje
zmianę parametrów P, D regulatora proporcjonalno – różniczkującego, który steruje aktuatorem MFC za pośrednictwem wzmacniacza dzięki sprzężeniu zwrotnemu od stanu obiektu.

2.2. Implementacja algorytmu adaptacji
Zdecydowano się na algorytm proporcjonalno-różniczkujący,
ponieważ człon proporcjonalny zmienia częstość drgań własnych
układu wyprowadzając go z rezonansu, natomiast człon różniczkujący zwiększa tłumienie, co ma znaczący wpływ na redukcję
drgań. Odrzucono zastosowanie członu całkującego, gdyż wpływałby on negatywnie na układ zwiększając rząd inercji i spowalniając odpowiedź.

2

1   sx  Kk p P   m ,

Rys. 1. Struktura MRAS analizowanego układu automatycznej regulacji

1  2  s  Kk p D  2  m m ,
k1, k2 – odpowiednie wagi. Amplituda różnicy prędkości x i y
jest w przybliżeniu proporcjonalna do amplitudy różnicy wychyleń x i y , dlatego w celu ułatwienia obliczeń zdecydowano
się minimalizować jedynie pochodną uchybu e. W rezultacie
uzyskano:

2
2  d
2
V  ee  k1  sx  Kk p P   m 
 sx  Kk p P 
(12)
 dt

 k 2   Kk D  2   Kk D .
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m
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p

Po uwzględnieniu równań (8) i (10) zachodzi
2
2
V  e  Kk p ( Px  Dx )   sx x  2  s x   m y  2  m m y




2
2  d
2
 k1  sx  Kk p P   m   sx  Kk p P 
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 k 2 2  s  Kk p D  2  m m  Kk p D  ey  .
k
2


Aby funkcja V malała zgodnie z warunkiem (7), wystarczy aby
d
2
 1
 dt  sx  Kk p P  k ey  0

1
.
(15)

 Kk D  1 ey  0
 p
k2
Upraszczając algorytm w celu przyśpieszenia jego działania,
odrzucono z  sx człony zależne od x i x uzyskując ostatecznie
równoważną z (15) postać
 P   P ey
,
(16)

 D   D ey
gdzie:
1
P 
,
Kk p k1
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tu i modelu są prawie takie same. Dzięki temu w przypadku dużych przeregulowań parametrów P, D spowodowanych opóźnieniami, układ pozostaje stabilny. Przebiegi, analogiczne do poprzednich, dla granicznej wartości opóźnienia t shift = 9 ms, powyżej której prawie skokowo amplituda redukowanych drgań rośnie
do wartości nietłumionej, przedstawiono na rys. 4.

 

D 

1
.
Kk p k 2

2.3. Badania symulacyjne
Do numerycznego rozwiązania równań (1), (8) i (16) posłużono się oprogramowaniem MatLab i Simulink. Zasymulowano
ograniczenie napięcia u(t) podawanego na piezoelektryk do nominalnego przedziału wartości od –500 V do 1500 V.
Na rysunku 2 umieszczono wykresy przebiegów, odpowiednio: wartości adaptowanych parametrów regulatora, odpowiedzi
układu i napięcia podawanego na piezoelektryk dla wartości
wzmocnień  P = 1010 m–2,  D = 2,5107 m–2s. Regulator i adaptacja parametrów P, D zostały włączone w chwili t ON = 10 s.
Dzięki dużym wzmocnieniom parametry P, D osiągnęły wartości bliskie optymalnym w ciągu kilku okresów drgań. Po tym
czasie różnica pomiędzy amplitudami drgań obiektu regulacji
i modelu referencyjnego ma pomijalnie małą wartość. Widoczne
zadziałanie ograniczenia napięcia zasilania występuje, gdy regulator odpowiada na jeszcze dużą amplitudę drgań.
Sprawdzono odporność użytego algorytmu adaptacji na błędy
modelowania, zwiększając w równaniu obiektu (1) nieliniowość,
poprzez podstawienie  = 104. Wzmocnienia  P ,  D zachowano takie same, jak poprzednio. Przebiegi (rys. 3) zilustrowano
w analogicznym układzie jak wcześniejsze odpowiedzi.
Optymalne wartości parametrów P, D, do których one dążą
wyraźnie zmieniły swoje wartości, co świadczy o znaczącym
wpływie zmiany wartości współczynnika β. Ponadto, pomimo
takiego samego wymuszenia, odpowiedź układu przed i po włączeniu regulatora jest inna, niż dla przypadku β = 1. Kształt
wykresu znacznie odbiega od sinusoidy, będącej rozwiązaniem
przypadku liniowego. Mimo znaczących błędów modelowania,
rozumianych jako różnice między równaniami (1) i (9), oraz
uproszczenia we wzorze (16) regulator adaptuje się do silnie
nieliniowego obiektu i skutecznie redukuje drgania.
Przetestowano odporność badanego algorytmu na występujące
często w rzeczywistych układach opóźnienia sprzętowe. Dla β = 1
oraz niezmienionych wartości parametrów  P ,  D zbadano układ
opóźniając sygnał sterowania piezoelektryka o różne wartości.
Parametry P, D ograniczono programowo do przedziałów
[–1000, 1000], [–953, 953], których górne granice są podwojonymi wartościami optymalnymi tych parametrów w sensie wskaźnika jakości regulacji (11), tj. takimi, dla których zachowania obiek-

Rys. 2. Przebiegi parametrów adaptowanego regulatora, wychylenia końca belki
i napięcia podawanego na piezoelektryk

Rys. 3. Przebiegi parametrów adaptowanego regulatora, wychylenia końca belki
ze zwiększoną nieliniowością i napięcia podawanego na piezoelektryk

Sygnał napięciowy aktuatora MFC osiąga ekstremalne wartości do końca czasu symulacji. Mimo to amplituda drgań redukowanych jest większa, niż bez opóźnień. Powtarzalność parametrów P, D ma quasi-podstawowy okres znacznie większy, niż
okres wymuszenia, co jest przyczyną dudnień. Dla coraz mniejszych opóźnień amplituda drgań redukowanych maleje. Przy
opóźnieniu t shift = 1,4 ms sygnał sterowania po stłumieniu drgań
nie sięga już górnego ograniczenia 1500 V, a amplituda drgań
redukowanych belki jest zbliżona do wartości bez uwzględnionego opóźnienia, co przedstawiono na rysunku 5. Po czasie
t = 12,12 s widoczny jest udział harmonicznej wywołanej opóź-
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nieniem sygnału sterowania. Składowa ta powoduje powstanie
odpowiedniej harmonicznej drgań belki, jednak po zredukowaniu
drgań jej amplituda jest mniejsza od amplitudy harmonicznej
podstawowej.
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Odporność układu na błędy modelowania wynika z dużych
wzmocnień  P ,  D , które są odwrotnie proporcjonalne do wag

k1 , k 2 . Małe wartości parametrów k1 i k 2 w równaniu (11)
powodują, że większy priorytet ma dążenie do minimum
pochodnej uchybu e, niż minimalizowanie różnicy pomiędzy
błędnie zamodelowanymi parametrami a ich rzeczywistymi
odpowiednikami.
Układ jest odporny na opóźnienia rzędu milisekund, ponieważ
w równaniu (16) występują pochodne uchybu regulacji po czasie.
Przebiegi te, nawet w stanie ustalonym, mają charakter oscylacyjny, zatem jeżeli zostanie wprowadzone opóźnienie, układ zachowa się podobnie, jak po scałkowaniu pewnej składowej tych wartości, ponieważ całkowanie sygnałów reprezentujących oscylacje,
szczególnie harmoniczne, powoduje ich opóźnienie. Dlatego
wszystkie człony regulatora zawierające pochodne po czasie
po wprowadzeniu opóźnień działają częściowo jako człony
z pochodnymi po czasie mniejszymi o rząd. Człon proporcjonalny
częściowo zaczyna działać jak całkujący i dlatego dla zbyt dużych
opóźnień destabilizuje układ, zwiększając rząd inercji. W podobny
sposób destabilizacji ulega proces adaptacji parametrów. Takie
zachowanie się układu jest przyczyną wzrostu pobieranej energii
przez piezoelektryk po wprowadzeniu opóźnienia, ponieważ
wzrost amplitudy nieefektywnie tłumionych drgań powoduje
„agresywniejszą” lecz mniej skuteczną odpowiedź kontrolera.
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3. Podsumowanie i uwagi końcowe
Z równań (5) i (11) wynika, że adaptowanym parametrom
P, D, podobnie jak zmiennym stanu, odpowiada pewien uchyb
regulacji. Do redukcji drgań wykorzystywana jest zatem też
informacja o błędzie parametrów, które można potraktować jako
zmienne rozszerzonego wektora stanu. Dzięki temu parametry
w procesie adaptacji stabilnie dążą do optymalnych wartości
w sensie wskaźnika jakości (11). Nawet dla bardzo dużych
wzmocnień  P ,  D układ jest stabilny, co pozwala na szybką
adaptację.
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PRZEŁĄCZENIA AWARYJNE ORAZ ANALIZA STANÓW
PRZEJŚCIOWYCH WIELOKANAŁOWEGO PRZEKSZTAŁTNIKA
SIECIOWEGO
Katarzyna Przytuła
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych

Streszczenie. Zwiększająca się liczba odnawialnych źródeł energii, aktywnych kompensatorów mocy biernej oraz innych urządzeń wymagających zastosowania energoelektronicznych systemów, powoduje wzrost liczby wyższych harmonicznych w przebiegach prądów i napięć sieci elektroenergetycznej.
Artykuł prezentuje jedno z możliwych rozwiązań sterowania wektorowego VOC równolegle połączonych przekształtników przystosowanych do współpracy
z siecią. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych układu przekształtnika wielokanałowego podczas zakłóceń takich jak przerwa lub zwarcie faz.
Przeanalizowano wzajemny wpływ przekształtników pod kątem prądów płynących w poszczególnych fazach.
Słowa kluczowe: przekształtniki wielokanałowe, VOC, przekształtniki DC/AC, zakłócenia

EMERGENCY SWITCHING AND ANALYSIS OF THE TRANSIENT STATES
OF AN INTERLEAVED CONVERTER
Abstract. The growing number of renewable energy sources, active compensators of reactive power and other devices requiring power electronic systems
increases the number of higher harmonics in current and power grid voltage waveforms. The paper presents one of the possible solutions of using vector
control VOC in parallel converters that can work with the power grid. The study includes simulations of an interleaved converter’s operation during such
disturbances as interruption or short circuit. The mutual interaction of converters is also analyzed for currents flowing in the individual phases.
Keywords: interleaved converters, VOC, DC/AC converters, distortion measurement

Streszczenie
W ostatnich latach, na całym świecie zaobserwowano szybki
wzrost liczby urządzeń energoelektronicznych, które są nieodłącznym elementem w życiu codziennym. Omawiane w niniejszym artykule przekształtniki energoelektroniczne znalazły zastosowanie w jednej z ważniejszych dziedzin światowej energetyki,
jakimi są odnawialne źródła energii. Niemalże każda elektrownia
wiatrowa, czy fotowoltaiczna posiada w swojej strukturze przekształtnik energoelektroniczny, który zapewnia odpowiednie
dopasowanie parametrów energii przesyłanej do sieci elektroenergetycznej. Ponadto wykorzystuje się je do budowania stacji przekształtnikowych HVDC dla systemów przesyłu DC na dalekie
odległości, a także do układów typu FACTS (ang. Flexible Alternating Current Transmission System) pozwalających elastycznie
korygować parametry sieci elektroenergetycznych [5]. Te ostatnie
zapewniają płynną regulację napięcia oraz mocy biernej w sieci.
Niestety, włączanie do systemu elektroenergetycznego coraz
większej liczby urządzeń energoelektronicznych skutkuje pojawianiem się wyższych harmonicznych w sieci, a co za tym idzie
do ogólnego pogorszenia parametrów jakości energii elektrycznej.
Niezbędne jest więc ciągłe ulepszanie topologii układów przekształtnikowych i ich systemów sterowania.
Trendy rynkowe pokazują, że coraz częściej przekształtniki
grupuje się w formie stacji. Daje to wymierne efekty ekonomiczne
poprzez zastosowanie grupowego chłodzenia wymuszonego czy
wspólnego kontenera. Stacja taka może stać samodzielnie,
na przykład na terenie farmy fotowoltaicznej. W przypadku większych stacji OZE stojących w oddaleniu od konwencjonalnych
źródeł zasilania, priorytetem staje się niezawodność, ograniczanie
harmonicznych wprowadzanych do sieci oraz koszty budowy tych
układów. Wspomniana niezawodność stacji przekształtnikowej
wiąże się na przykład z przejęciem przekształcanej energii uszkodzonego przekształtnika przez przekształtniki, które nie uległy
awarii, zapewniając w ten sposób ciągłość pracy systemu [2].
Głównymi przyczynami awarii typu zwarcie jednego z kluczy
przekształtnika lub całej gałęzi mogą być: przegrzanie klucza
(wynikające z awarii układów chłodzących) i jego wyłączenie
chroniące go przed całkowitym uszkodzeniem, przepięcia występujące w systemie, błąd systemu sterowania, a nawet zaplanowane
prace konserwacyjne. Taka sytuacja doprowadza układ do złego
przełączania tranzystorów i awaryjnej pracy stacji. Zwarcie
powinno być wykryte natychmiastowo, a informacja zwrotna musi
trafić do układu sterującego przekształtnikami. W przypadku
zastosowania tytułowych przekształtników wielkokanałowych
artykuł recenzowany/revised paper

istnieje możliwość natychmiastowego wyłączenia uszkodzonego
fragmentu obwodu i przejście do dalszej pracy. Dzieje się to bez
przerwy w dostawie energii. Natomiast w przypadku pojedynczych przekształtników wykrycie awarii klucza powoduje wyłączenie całego przekształtnika i przerwanie jego pracy, co skutkuje
przerwaniem dostawy zasilania.
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie korzyści ze stosowania przekształtników wielokanałowych. Tak aby zwiększyć
ilość mocy przesyłanej przez stację przekształtnikową zaproponowano układ dwóch przekształtników połączonych równolegle
z trybem pracy wielokanałowej [6]. Zakres artykułu obejmuje
symulacje zwarć i przerw w fazach poszczególnych przekształtników, omówienie przebiegów prądów na wyjściu układów oraz
rozpływ prądów w modelowanym systemie.

1. Przekształtnik dwukanałowy
Badanym układem jest dwukanałowy dwupoziomowy przekształtnik [3], który w czasie symulowanej awarii jednego z nich
dokonuje przełączenia z pracy wielokanałowej dwóch przekształtników na pracę jednego sprawnego.
Celem badań jest analiza zdarzeń między badanymi falownikami względem siebie. Z tego względu sieć modelowa jest mocna
czyli cechuje się niską impedancją źródeł. Schemat układu przedstawiony jest na rysunku 1. Metoda, którą wybrano do tego typu
zadań to VOC [1]. Zaletami takiego sterowania są:
 niezależne sterowanie mocą czynną i bierną,
 stała częstotliwość kluczowania,
 dobra dynamika w trakcie trwania stanów przejściowych.
Sterowanie wektorowe VOC bazuje na sprowadzeniu trójfazowego systemu stacjonarnego abc do układu wektora przestrzennego, umiejscowionego w wirującym układzie współrzędnych dq.
Po dokonaniu przekształceń sygnał trójfazowy jest rozbijany na
dwie składowe: id – prąd czynny oraz iq – prąd bierny. Następnie
na podstawie napięcia na szynie DC falownika oraz zadanych
prądów referencyjnych wyliczane są błędy sterowania id_error oraz
iq_error. Obliczone błędy trafiają do regulatorów prądu PI gdzie
obliczane są sygnały sterujące układem modulacji SVM przekształtnika [7, 8].
Równoległą pracę dwóch przekształtników uzyskuje się poprzez nałożenie sygnału piłokształtnego na sygnał trójfazowy
wyliczony w układzie sterowania [8] (rys. 2). W miejscach przecięć sygnału modulującego z sygnałem modulowanym moduł
PWM zmienia stan na przeciwny. Powstały w ten sposób sygnał
PWM trafia do dwóch identycznych modułów tranzystorowych.
IAPGOS, 1/2016, 55–58
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2. Stany przejściowe i przełączenia awaryjne
podczas zakłóceń w sieci elektroenergetycznej
W celu zbadania stanów przejściowych występujących
w przekształtniku wielokanałowym podczas zakłócenia, wykorzystano program MATLAB/Simulink. Dokonano analizy sygnałów
napięciowych i prądowych na zaciskach wyjściowych przekształtnika podczas zakłóceń pochodzących od strony sieci.

2.1. Przerwa w fazie L1 jednego przekształtnika
Rysunek 5 przedstawia schemat układu przekształtnikowego
z zaznaczonym miejscem przerwy w obwodzie. Dokonano pomiarów prądu i napięcia bezpośrednio za każdym przekształtnikiem
oraz na wyjściu obu układów.

Rys. 1. Schemat systemu sterowania przekształtnikiem wielokanałowym, bazujący
na sterowaniu wektorowym VOC

Rys. 5. Schemat fragmentu sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem dwóch
przekształtników połączonych równolegle, z trybem pracy wielokanałowej przy
przerwie w fazie L1 przekształtnika nr 2

Rys. 2. Sygnał modulujący i modulowany w układzie storowania VOC

Natomiast, aby przekształtniki pracowały w układzie wielokanałowym, modulujące sygnały piłoksztaltnie przesuwa się wzglęm
siebie o 180° tak, jak to przedstawia rys. 3. W ten sposób powstają
sygnały PWM, które są względem siebie przesunięte w fazie.

Rys. 3 Sygnał modulujący w układzie dwóch wielokanałowych przekształtniów
połączonych równolegle

Wyniki symulacji ilustrują rys. 6, 7 i 8, na których przedstawiono kolejno przebiegi prądów: na wyjściu pierwszego
przekształtnika, na wyjściu drugiego oraz sumaryczny prąd
na wyjściu obu urządzeń. W chwili czasowej t = 0,4 s układ
synchronizuje się z siecią elektroenergetyczną i w przeciągu pół
okresu (10 ms) stabilizuje się do stanu ustalonego.

Rys. 6. Przebieg prądu na wyjściu pierwszego przekształtnika podczas powstania
krótkotrwałej przerwy w fazie L1 przekształtnika 2

Wyliczone sygnały trafiają do identycznych modułów
tranzystorowych. Celem takiego działania jest zmniejszenie
zawartości wyższych harmonicznych w przebiegu sinusoidalnym
prądu na wyjściu przekształtnika rys. 4, bez konieczności stosowania filtrów wyjściowych o zwiększonej impedancji.

Rys. 7. Przebieg prądu na wyjściu drugiego przekształtnika podczas powstania
krótkotrwałej przerwy w fazie L1 przekształtnika 2

Rys. 4. Porównanie napięcia na wyjściu układu przekształtników podczas pracy
wielokanałowej i jednokanałowej

Redukcja wyższych harmonicznych prądu wynika z przesunięcia ich względem siebie o 180°. W przypadku, gdy harmoniczne mają identyczne amplitudy a przeciwne znaki, następuje zjawisko znoszenia się ich nawzajem. Korzyścią jest więc poprawa
współczynnika THD napięcia i prądu oraz zmniejszenie kosztów
budowania kolejnych filtrów, przy takich samych częstotliwościach taktowania tranzystorów [3].

Rys. 8. Przebieg sumarycznego prądu na wyjściu przekształtników podczas powstania
krótkotrwałej przerwy w fazie L1 przekształtnika nr 2
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Następnie w wyniku pojawienia się przerwy w chwili
t = 0,65 s w jednej z faz drugiego przekształtnika, powstaje
wyraźna dysproporcja pomiędzy prądami poszczególnych faz.
Prąd pierwszej fazy zanika, ale w tym czasie pierwszy
przekształnik przejmuje dodatkowe obciążenie i uzupełnienia
niedobor mocy. Tym samym ciągłość zasilania zostaje
zachowana, a zakłócenie nie wpływa znacząco na sieć (rys. 8).
Po ustąpieniu awarii w chwili t = 0,8 s i powrocie do pracy
trójfazowej drugiego przekształtnika, układ powraca do stanu
ustalonego w czasie 0,2 s synchronizując się z siecią elektroenergetyczną.
Dokonano analizy porównawczej współczynnika THD prądu
wyjściowego dla omawianej przerwy w fazie, aby udowodnić
zasadność stosowania przekształtników wielokanałowych. Rozpatrzono dwa przypadki:
 pojedynczy przekształtnik,
 przekształtnik wielokanałowy.
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Problem, który pojawia się podczas przerwy w jednej z faz,
może doprowadzić do płynięcia dużych prądów wyrównawczych
pomiędzy przekształtnikami. Rys. 11 przedstawia różnicę prądów
między przekształtnikami. Prądy wyrównawcze w stanie normalnej pracy, w badanym przypadku, nie osiągają znaczących wartości. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia dużych prądów
między przekształtnikami stosuje się dławiki kompensujące
w obwodach wyjściowych przekształtnika (rys. 5) [4].

Rys. 11. Różnica prądów między przekształtnikami w stanie ustalonym (0,4–0,65 s),
podczas przerwy w fazie (0,65–0,8 s), a następnie od 0,8 s podczas płynnego powrotu
do stanu ustalonego

Rys. 9. THD prądu na trzech fazach, na wyjściu dwóch przekształtników pracujących
układzie wielokanałowym. Zakłócenie typu przerwa w fazie. W czasie do 0,4 s
przekształtnik nie oddaje energii do sieci

W celu sprawdzenia, czy przekształtnik wielokanałowy
utrzyma moc zadaną na wyjściu dokonano pomiarów błędów
wydawanej mocy (różnicy mocy zadanej i zmierzonej na wyjściu
przekształtnika). Do celów analizy porównawczej rozpatrzono
dwa, omówione wcześniej przypadki awarii.

Rys. 12. Błędy mocy czynnej (niebieski) i biernej (zielony) na wyjściu przekształtnika
jednokanałowego (Pref = 5 kW, Qref = 0 Var)

Rys. 10. THD prądu na trzech fazach, na wyjściu jednokanałowego przekształtnika
w trakcie trwania zakłócenia typu przerwa w fazie. W czasie 0,1–0,4 s przekształtnik
nie oddaje energii do sieci

Interpretując wyniki z rys. 9 i rys. 10 można stwierdzić,
że przekształtnik wielokanałowy w trakcie pracy ustalonej czas
0,5–0,6 s THDI prądu wyniosło poniżej 1,9% natomiast w trakcie
trwania zakłócenia zarejestrowano THDI na poziomie 2%.
Porównując te wyniki z przekształtnikiem jednokanałowym
uzyskano THDI dla pracy ustalonej 1,9% oraz przy zakłóceniu
3,8% dla dwóch faz oraz powyżej 70% dla fazy zwartej. Wyniki
przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wyniki THDI
Rodzaj pracy
wielokanałowa
jednokanałowa

L1
L2
L3
L1
L2
L3

THD I (0,5–0,6 s)

THD I (0,65–0,68 s)

THD I (0,68–0,8 s)

THD I (0,8–0,82 s)

~ 1,9 %

< 9,0%
< 7,0%

2,0%
2,0%

< 7%
< 6%

< 2,3%
< 10%
< 30%

1,9%
< 150%
< 4%
< 4%

~ 2%
< 12%
< 45%

~2%

Rys. 13. Błędy mocy czynnej i biernej na wyjściu przekształtnika wielokanałowego
(Pref = 5 kW, Qref = 0 Var)

Na podstawie analizy porównawczej błędów mocy rys. 12
i rys. 13 można stwierdzić, że w przypadku pojedynczego
przekształtnika chwilowy błąd mocy czynnej wynosi aż 5 kW.
Natomiast dla przekształtnika wielokanałowego, błąd osiąga
wartość zaledwie 212 W. Procentowo daje wynik na poziomie
4,24% mocy zadanej.

2.2. Zwarcie międzyfazowe jednego
przekształtnika
Kolejnym częstym przypadkiem zakłóceń są zwarcia
międzyfazowe. Rys. 11 pokazuje schematycznie miejsce zwarcia.
W czasie pracy ustalonej moc przekazywana do sieci jest rozłożona równomiernie na dwa przekształtniki.
Podczas zwarcia (0,65–0,7 s) następuje silne zniekształcenie
prądu zarówno na wyjściu poszczególnych przekształtników jak
i sumarycznego prądu wyjściowego. Dla uniknięcia tego negatywnego zjawiska niezbędna jest szybka reakcja układów zabezpieczających, które podają informację do systemu sterowania
o zaistniałym zakłóceniu i wyłączają uszkodzony przekształtnik,
do momentu jego naprawy. Po wykryciu awarii system sterowania
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musi dostosować sygnał modulujący w układzie PWM do nowych
warunków, w których znalazł się cały układ. Zaczyna wówczas
pracować tylko sprawny przekształtnik, co powoduje zwiększenie
mocy, w celu skompensowania pracy drugiego uszkodzonego
przekształtnika. Ilość energii, którą może przekazać dany
przekształtnik zależy od jego parametrów technicznych i zalecanego obciążenia.

Rys. 14. Schemat fragmentu sieci z widocznym zwarciem międzyfazowym fazy L1 i L2
przekształtnika nr 2

Rys. 15. Przebieg prądu na wyjściu pierwszego przekształtnika podczas powstania
krótkotrwałego zwarcia międzyfazowego L1-L2 (0,65–0,7 s) przekształtnika nr 2

Rys. 16. Przebieg prądu na wyjściu drugiego przekształtnika podczas krótkotrwałego
zwarcia międzyfazowego L1-L2 (0,65–0,7 s) przekształtnika nr 2
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3. Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że praca równoległa
dwóch przekształtników zwiększa niezawodność zasilania systemów przekształtnikowych, a stany przejściowe podczas zwarcia
i przerw w fazach nie stwarzają realnego zagrożenia dla systemu
elektroenergetycznego w przypadku współpracy z siecią sztywną.
Ponadto praca wielokanałowa zmniejsza ilość wprowadzanych
do sieci harmonicznych przez układ przekształtnikowy, co przekłada się na obniżenie kosztów związanych z instalowaniem
filtrów wyjściowych LCL. W badanym układzie symulacyjnym
udało obniżyć się THDI prądu przekształtników wielokanałowych
w porównaniu do przekształtnika pracującego w trybie jednokanałowym. Badania umieszczone w powyższym artykule wskazują na
duże zalety stosowania równoległej pracy przekształtników wielokanałowych również podczas zwarć i przerw w obwodach zasilania jednego z przekształtników.
Różnorodność trybów pracy zapewnia poprawę współczynnika THD podczas pracy w stanie ustalonym, przejęcie pracy
w czasie awarii jednego przekształtnika przez drugi przekształtnik
oraz ciągłość zasilania po wyłączeniu jednego uszkodzonego
przekształtnika, co widać na przebiegach prądów (rys. 17)
po czasie 0,7 s.
Przedstawiony etap badań uzasadnia podjęcie kolejnych
prac obejmujących analizę stanów przejściowych i awaryjnych
na rzeczywistym układzie przekształtnikowym, pracującym
w układzie wielokanałowym uruchamianym z wykorzystaniem
platformy dSPACE i oprogramowaniem układu sterowania
w programie MATLAB/Simulink oraz C.
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Rys. 17. Przebieg sumarycznego prądu na wyjściu przekształtników podczas
krótkotrwałego zwarcia międzyfazowego L1-L2 (0,65–0,7 s) przekształtnika nr 2

Rysunek 17 przedstawia sumaryczny prąd z dwóch
przekształtników. Podczas pracy dwóch układów i zastosowania
przesunięcia fazowego sygnału piłokształtnego, prąd zawiera
mniej harmonicznych, niż prąd po 0,7 s, kiedy pracuje tylko jeden
przekształtnik.
W celu poprawienia jakości przebiegu można stosować dodatkowe filtry lub zwiększyć częstotliwość taktowania kluczy.
Powoduje to zwiększenie strat w tranzystorach, ale polepsza
współczynnik THDI, co widać na przebiegach prądu (rys. 17).
Badania wykazały, że w omawianym układzie symulacyjnym
udało obniżyć się THDI prądu przekształtnika z 1,9% dla pracy
jednego przekształtnika do 1,15%.
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DYNAMICZNA REGULACJA MOCĄ PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH
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Streszczenie. Dynamicznie rozwijający się sektor źródeł odnawialnych zmusza urząd regulacji energetycznej do wprowadzania coraz bardziej
rygorystycznych norm odnośnie jakości dostarczanej energii i dynamiki samych źródeł. W przyszłości przepisy będą wymagały by źródło energii
odnawialnej własnościami dynamicznymi przypominało generator synchroniczny o równoważnej mocy. Ponadto źródło powinno własności tłumienia
oscylacji mocy w systemie elektroenergetycznym i powinno wspomagać sieć w odbudowie napięcia. Powyższe przyczyny implikują sterowanie nieliniowe
wysokiej dynamiki układów pośredniczących pomiędzy źródłem a siecią jakim są przekształtniki. Artykuł prezentuje regulator nieliniowy poprawiający
dynamikę sterowania mocą w układach przekształtników wektorowych. Analizę dokonano za pomocą oprogramowania Matlab/SIMULINK.
Słowa kluczowe: Przekształtnik, VOC, LVRT, Simulink

DYNAMIC POWER CONTROL OF THE GRID CONVERTERS
Abstract. The dynamic growth of the renewable energy sources sector causes that the Energy Regulatory Office introduces stricter and stricter grid codes
about quality of the energy and dynamics of the sources. In the future, grid codes will require that the dynamic properties of the renewable source
of energy is similar to the synchronous generator with the same power. Moreover, the renewable source of energy should damp power oscillation in power
grid, and support it to stabilize the voltage. These causes lead us to use a high dynamic nonlinear control system – converters, installed between a source
and a power grid. The paper presents a nonlinear controller improves the dynamic power control of the vector inverters’ systems. The analysis was made
by using the MATLAB/Simulink software.
Keywords: Inverter, VOC, PI algorithm, LVRT, Simulink

Wstęp
W ostatnich latach znacząco zwiększono produkcję energii
elektrycznej pochodzącej z niewyczerpalnego źródła jakim jest
wiatr. Trend ten nie przemija, gdyż Europa walczy z niestabilną
sytuacją na rynku paliw ciekłych oraz koniecznością zwiększenia
udziału energii wytwarzanej przez źródła odnawialne. Dlatego
rozwój energetyki wiatrowej jest szczególnie ważny dla krajów
członkowskich UE. Dotychczasowa zainstalowana moc polskiej
energetyki wiatrowej w czwartym kwartale roku 2015 osiągnęła
3727 MW [5]. Stąd ilość produkowanej energii wiatrowej zaczyna
mieć ogromny wpływ na stabilność systemu elektroenergetycznego. Wzrost mocy zainstalowanej skutkuje wprowadzeniem
coraz bardziej restrykcyjnych przepisów i norm dla operatorów
sieci. Przepisy te idą w kierunku zwiększenia wymagań w zakresie
regulacji napięcia, częstotliwości mocy czynnej i biernej, jak
i przetrwania krótkotrwałych zapadów napięcia.

Kolejnymi aspektami są przyszłe przepisy, które będą wymuszały na operatorze danego źródła:
 lokalną stabilizację napięcia,
 regulację mocy biernej,
 tłumienie oscylacji mocy czynnej,
 dynamikę generatora synchronicznego o równoważnej mocy.
Takie zwiększone wymagania służą możliwości zwiększenia
mocy źródeł odnawialnych, poprawie jakości parametrów zasilania, wzrostowi niezawodności oraz budowie podstaw pod przyszłe
sieci o strukturze rozproszonej i właściwościach typu smart grid.

1. Sterowanie podczas LVRT
W celu umożliwienia spełnienia powyższych zadań, wymagane jest zastosowanie w pełni sterowanych przekształtników energoelektronicznych, wyposażonych w szybkie jednostki obliczeniowe DSP (ang. Digital Signal Processor) oraz sterowanie bazujące na metodach wektorowych. Jedną z metod, która jest najczęściej wybierana do tego typu zadań to VOC [6, 7]. Zaletami takiego starowania są:
 niezależne sterowanie mocą czynną i bierną,
 stała częstotliwość kluczowania,
 dobra dynamika w trakcie trwania stanów przejściowych.
Sterowanie wektorowe VOC bazuje na sprowadzeniu trójfazowego systemu stacjonarnego do układu wektora przestrzennego,
umiejscowionego w wirującym układzie współrzędnych d-q [4].
Schemat kompletnego sterowania wektorowego VOC przedstawiono na rys. 2.

Rys. 1. Procedury LVRT dla farm wiatrowych – obowiązująca obecnie
w Polsce, ENTSO-e (ang. European Network of Transmission System Operators for
Electricity)– procedura, która wkrótce obowiązywać będzie w krajach UE dla sieci
110kV [2]

Źródła wytwórcze energii elektrycznej mają obowiązek przetrwania spadków napięć LVRT (ang. Low Voltage Ride Through),
jeżeli charakterystyka zapadu w funkcji czasu mieści się wewnątrz
klina określonego charakterystykami LVRT (rys. 1). Klin ten nie
jest jednak ściśle określony. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) mogą go poszerzyć o zakreskowaną część [2]. Kolejnym wymogiem jaki jest stawiany operatorom tych źródeł jest
aktywne uczestniczenie w odbudowie napięcia sieciowego, a to
nie byłoby możliwe bez bardzo dobrej dynamiki danego źródła.
artykuł recenzowany/revised paper

Rys. 2. Układ sterowania wektorowego przekształtnikiem sieciowym
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Podstawą zastosowanego systemu odsprzęgania mocy biernej
i czynnej jest reprezentacja prądów sieci ig w osiach d-q: id –prąd
czynny oraz iq – prąd bierny. Taka reprezentacja zapewnia szybkie
i precyzyjne sterowanie mocą przekształtnika. Cały układ sterowania szczegółowo omówiono w [6, 7].
Synchronizacja układu z siecią elektroenergetyczną jest realizowana przy pomocy algorytmu DDSRF_PLL (ang. Decoupled
Double Synchronous Reference Frame Phase-Locked Loop).
Zastosowany algorytm cechuje się bardzo wysoką odpornością na
zakłóceniai zapewnia poprawną synchronizacje nawet w przypadku zapadu napięcia do wartości 0,1 pu (32V). lub asymetrii napięć
fazowych [3, 6].
Jednym z warunków uzyskania dobrych własności dynamicznych przekształtnika VOC (ang. Voltage Oriented Control) jest
regulacja zamknięta ze sprzężeniem od wielkości mierzonych
składowych prąd id i iq . Kluczową rolę odgrywają tu algorytmy
regulacji, które na rys. 2 reprezentowane są przez algorytmy G(z).
Zadaniem tych regulatorów jest szybkie wyeliminowanie błędów,
na które składają się niedokładności w zakresie kąta synchronizacji, amplitudy prądu wyjściowego czynnego id oraz biernego iq
oraz charakteru mocy wydawanej przez przekształtnik.
Oczywiste jest, że dobór nastaw regulatorów ma dominujący
wpływ na charakterystyki dynamiczne przekształtnika. Zazwyczaj
z powodu prostoty i efektywności działania do eliminacji błędów
regulacji przekształtnika stosuje się algorytmy liniowe PI
z funkcją anti-windup rys. 3.
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2. Wyniki badań symulacyjnych
W celu zbadania wpływu topologii regulatora PI na własności
dynamiczne przekształtnika sieciowego, przeprowadzono badania
symulacyjne polegające na skokowej zmianie amplitudy napięcia
sieciowego. Głębokość zapadu napięcia zgodnie z procedurą
LVRT (rys. 1) stopniowano, zadając kolejno napięcia o wartościach: 1,0 pu (320V), 0,6 pu (190V), 1,0 pu (320V), 0,2 pu (64V)
oraz powrót do napięcia nominalnego (rys. 5).

Rys. 5. Amplituda napięcia sieci podczas badania przekształtnika

Ten scenariusz jest możliwy w przypadku stopniowego wyłączania się poszczególnych źródeł OZE z powodu ich przeciążenia,
pracujących na słabą sieć elektroenergetyczną.
Wyniki badań zaprezentowano dla dwóch omawianych regulatorów rys. 3 i rys. 4. Nastawy wzmocnień regulatorów są takie
same dla obydwu omawianych przypadków. Poniższy wykres
(rys. 6) przedstawia całki wartości bezwzględnej błędu popełnianego przez zastosowane regulatory dla poszczególnych torów
regulacji prądu biernego iq oraz czynnego id.

Rys. 3. Klasyczny regulator PI z układem anti-windup [1]

Niestety te algorytmy regulacji nie zawsze spełniają wymagania szybkiej odbudowy napięcia określone procedurą LVRT
(rys. 1). Przyczyną niemożliwości spełnienia wymagań jest sama
natura regulatora typu „anti-windup”. Regulator skutecznie eliminuje przeregulowania występujące w stanach dynamicznych. Nie
zeruje natomiast członu całkującego regulatora w przypadku
wystąpienia sytuacji, gdzie regulator nie jest w stanie poradzić
sobie z błędem w krótkim okresie czasu. Następstwem tego jest
kumulacja błędu i brak dynamicznej odpowiedzi na szybkie zmiany obciążenia.

Rys. 6. Błąd całkowy regulacji, zarejestrowany w torach regulacji prądu Id i Iq:
(fioletowy i pomarańczowy – PI anti-windup, zielony i pomarańczowy – PcI )

Zastosowanie nieliniowego regulatora PcI o złożonej topologii
przyczyniło się do znacznej poprawy dynamiki badanego
przekształtnika oraz siedmiokrotnej redukcji błędu prądu w osi d.
Bezpośrednią przyczyną poprawy własności regulacyjnych
przekształtnika jest fakt iż drugi regulator nie posiada efektu
saturacji. Efekt nasycania się regulatora z algorytmem anti-windup
można zaobserwować na rys. 7.

Rys. 4. Nieliniowy regulator PI z warunkowym ujemnym sprzężeniem zwrotnym

Proponowany przez autora algorytm z warunkowym ujemnym
sprzężeniem zwrotnym PcI (ang. PI Case Integration) rys. 4,
zapewnienia, że układ sterowania nie wejdzie w stan głębokiej
saturacji. Ten rodzaj działań ma zapewnić szybką oraz stabilną
pracę przekształtnika w stanach przejściowych. W przypadku
wystąpienia dużego przeregulowania układu sterowania następuje
nasycenie układu. W celu zapobiegnięcia głębszego nasycenia
układu, zaproponowano system sterowania logicznego, którego
zadaniem jest sprawdzanie warunku saturacji wyjścia algorytmu
oraz czy sygnał członu całkującego ma ten sam znak co błąd na
wejściu regulatora. W przypadku wystąpienia tego stanu, układ
logiczny wprowadza do obwodu regulacji dodatkowe, silnie
ujemne sprzężenie zwrotne, co skutkuje szybkim wyprowadzeniem ze stanu saturacji regulatora.

Rys. 7. Prąd zmierzony na zaciskach przekształtnika z regulatorem PI anti-windup
przy zmianach amplitudy napięcia sieci odpowiadających zmianom napięcia na rys. 5
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Rys. 8. Prąd zmierzony na zaciskach przekształtnika z regulatorem PcI przy zmianach
amplitudy napięcia sieci odpowiadających zmianom napięcia na rys. 5

Rys. 12. Błąd wydawanej mocy czynnej i biernej poprzez przekształtnik w trakcie
zakłócenia ( zmianach amplitudy napięcia sieci). Regulator PcI

Dokonując analizy porównawczej rys. 7 i rys. 8 można
zauważyć, że regulacja prądu za pomocą klasycznej struktury PI
anti-windup wprowadza negatywne skutki uboczne. Podczas
badań zaobserwowano, że regulator o prostej strukturze ma niższą
dynamikę w trakcie trwania zakłócenia, a powstały błąd kumuluje
się w członach całkujących regulatorów i nie pozwala na szybką
odpowiedź w przypadku zaniku zakłócenia w 0,7 s.

Podczas badań moc czynna wydawana do sieci wynosiła
P = 4 kW, natomiast bierna Q = 0 Var. Dołączenie przekształtnika
do sieci wystąpiło natychmiast po zsynchronizowaniu się z systemem, chwila 0,1 s. Dokonując analizy porównawczej obydwu
wykresów szczególnie interesująca jest chwila powrotu napięcia
znamionowego 0,7 s. Regulator PI z anti-windup doprowadził do
sytuacji, w której źródło nie wydaje mocy czynnej natomiast
pobiera moc bierną. Potwierdza tę sytuację rys. 13 przedstawiający charakter wydawanej mocy dla rozpatrywanych przypadków.

Rys. 9. Prądy Id i Iq przekształtnika przedstawione w układzie wirującym dla
regulatora PI anti-windup przy zmianach amplitudy napięcia sieci
Rys. 13. Charakter wydawanej mocy poprzez przekształtnik w trakcie trwania
zakłócenia: (granatowy – PI anti-windup, żółty – PI_CI)

Rys. 10. Prądy Id i Iq przekształtnika przedstawione w układzie wirującym dla
regulatora PcI przy zmianach amplitudy napięcia sieci

Analizując prądy czynny Id oraz bierny Iq, które przedstawiono
w układzie współrzędnych wirujących rys. 9 i rys. 10 można
zaobserwować znacznie lepszą dynamikę w przypadku regulatora
o złożonej strukturze PcI. Dodatkowe zmniejszenie oscylacji
wpływa pozytywnie na poziom harmonicznych prądu wprowadzanych w trakcie zakłócenia do sieci. Kolejne analizy przedstawiają błędy wydawanej mocy czynnej oraz biernej przez przekształtnik na rys. 11 i rys. 12.

Regulator o złożonej strukturze spowodował, że źródło utrzymywało cosφ bliskie jedności nawet w przypadku silnych zapadów napięcia 0,2 pu (64 V). Natomiast regulator o strukturze
prostej nie wspomagał systemu elektroenergetycznego w odbudowie napięcia sieciowego. Ponadto regulator PI z anti-windup
doprowadził
do sytuacji, w której źródło zmieniło charakter mocy biernej,
dodatkowo odciążając system elektroenergetyczny.
W celach głębszej analizy problemu podjęto szereg badań mających na celu wyjaśnienie, czy zmiany nastaw wzmocnień regulatorów mogą zniwelować problem przedstawiony na rys. 5.
W tym celu obniżono dwukrotnie wzmocnienie kp dla regulatora
PI anti-windup i porównano z wynikami dla nastaw optymalnych.

Rys. 14. Prąd zmierzony na zaciskach przekształtnika z regulatorem PI anti-windup
przy zmianach amplitudy napięcia sieci odpowiadających zmianom napięcia na rys. 5
i współczynniku wzmocnienia kp/2.

Rys. 11. Błąd wydawanej mocy czynnej i biernej poprzez przekształtnik w trakcie
zakłócenia ( zmianach amplitudy napięcia sieci). Regulator PI anti-windup

Analizując kształt prądu przedstawiony na rys. 14 można
wnioskować, że obniżanie parametrów nastaw kp regulatora redukuje błąd skumulowany, natomiast wprowadza to wydłużające
się w czasie stany przejściowe. Dodatkowo obniżenie nastaw
regulatora wpływa niekorzystnie na symetrię prądów fazowych
przekształtnika w trakcie trwania zakłócenia czas 0,5–0,7 s.
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Rys. 15. Błąd wydawanej mocy czynnej i biernej poprzez przekształtnik w trakcie
zakłócenia (zmianach amplitudy napięcia sieci). Regulator PI anti-windup,
zredukowane wzmocnienie kp/2).

Dokonując analiz porównawczych rys. 11 i rys. 15 zauważono
również zwiększone błędy regulacji mocy. Stała czasowa regulatorów wydłużyła się przy zmienionych warunkach panujących w
sieci. Natomiast rys. 16 przedstawia porównanie błędów całkowych regulacji prądu dla regulatora PI anti-windup dla nastaw
wzmocnień w sposób optymalny i zredukowany kp/2. Obniżenie
wzmocnienie kp dwukrotni skutkuje wzrostem błędu regulacji o
współczynnik 1.3.

Rys. 16. Błąd całkowy regulacji, zarejestrowany w torach regulacji prądu Id i Iq
regulatora anti-windup: (fioletowy i niebieski – prąd Id, żółty i czerwony – prąd Iq )

Podjęto również próby przebadania układu z nastawami kp
większymi niż optymalne. Niestety zgodnie z przewidywaniami
powstawały oscylacje w obwodach regulacji, których następstwem była utrata stabilności i wypadnięcie z synchronizmu układu przekształtnikowego. Z wyżej wymienionych powodów zaniechano dalszych badań.

3. Wnioski
W artykule zaprezentowano porównanie dwóch regulatorów
nieliniowych o różnym stopniu złożoności. Badania przeprowadzono dla nastaw wzmocnienia optymalnych i zredukowanych.
Zasadność stosowania złożonego regulatora zaprezentowano
na przykładzie sterowania wektorowego przekształtnika sieciowego, pracującego w stanach zakłócenia zgodnego z procedurami
LVRT. Poprzez zastosowanie regulatora o złożonej strukturze
udało się poprawić dynamikę źródeł odnawialnych współpracujących z siecią za pośrednictwem przekształtnika. Eliminacja zjawi-
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ska kumulacji błędu daje pozytywne rezultaty tj. redukuje oscylacje mocy i poprawia współczynnik cosφ podnosząc go do wartości
bliskiej jedności.
Zastosowana modyfikacja regulatora polegająca na tym,
że człon regulatora P odpowiada za redukcję błędu w stanach
przejściowych, a człon I odpowiada za sprowadzenie błędu do
wartości bliskiej zerowej w stanach ustalonych, dało wymierne
korzyści w postaci braku stanów saturacji regulatora. Konsekwencją tego jest utrzymanie współczynnika mocy nawet w przypadku
głębokich zapadów. Takie podejście może stać się dobrym
rozwiązaniem dla układów regulacji mocy biernej w układach
elektrowni wiatrowych dużej mocy. Przedstawione rozwiązanie
będzie w przyszłości badane na układzie rzeczywistym elektrowni
wiatrowej.
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SZACOWANIE MAKSYMALNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO
INDUKOWANEGO W CIELE CZŁOWIEKA PRZEZ ZEWNĘTRZNE
POLE MAGNETYCZNE
Tomasz Lisewski, Agnieszka Mikołajczyk, Stanisław Abramik
Instytut Elektrotechniki w Gdańsku

Streszczenie. Oceniając ekspozycję człowieka na zewnętrzne pole magnetyczne niskich częstotliwości brane pod uwagę jest maksymalne indukowane pole
elektryczne w ciele człowieka będące skutkiem pola zewnętrznego. Pole elektryczne indukowane w człowieku nie jest wielkością mierzalną, może ono być
jedynie szacowane za pomocą obliczeń analitycznych lub numerycznych. W przypadku obliczeń numerycznych wyznaczona wartość maksymalna obarczona jest błędem wynikającym z dyskretyzacji modelu ciała człowieka. Błąd ten powoduje zawyżenie poziomu ekspozycji. Zalecaną przez ICNIRP metodą
redukcji błędów numerycznych jest uśrednianie i rozważanie 99 centyla wartości dla danej tkanki. W przypadku lokalnych źródeł pola prowadzi to z kolei
do niedoszacowania poziomu ekspozycji. Niniejszy artykuł prezentuje nową metodę eliminacji błędów numerycznych polegającą na zastosowaniu filtru
dolnoprzepustowego. Przedstawiono porównanie wyników uzyskanych bezpośrednio ze środowiska symulacyjnego SEMCAD X, wyników uśrednionych
standardowymi metodami oraz wyników uzyskanych po zastosowaniu nowego filtra dolnoprzepustowego.
Słowa kluczowe: pole elektryczne, ocena ekspozycji, pole magnetyczne, SEMCAD X

ASSESSMENT OF THE MAXIMUM ELECTRIC FIELD INDUCED BY AN EXTERNAL
MAGNETIC FIELD
Abstract. The maximum induced electric field by external low frequency magnetic fields is considered when evaluating exposure of a body to magnetic
field. The induced electric field cannot be measured but can only be assessed using analytical or numerical calculations. In the case of numerical simulations results are affected by errors caused by discretization of a body model being exposed. This error causes overestimation of the exposure level.
The recommended ICNIRP approach to reduce errors is to average the results over a small cubic volume, and then take into account the 99th percentile
value for a specific tissue. When evaluating exposure from small or local sources taking into account the 99th percentile value leads to underestimation.
This paper propose a new method of reducing numerical errors using low pass filter. There is also presented results obtained directly from the simulation
platform SEMCAD X compared to averaged values, and to results obtained using the new filtering method.
Keywords: electric field, exposure assessment, magnetic field, SEMCAD X

Wstęp
Urządzenia elektryczne, elektroniczne, energetyczne oraz instalacje elektryczne generują pola magnetyczne niskich częstotliwości, które mogą przekraczać dopuszczalne limity. Pierwszym
etapem oceny ekspozycji jest wykonanie pomiaru. Jeżeli limit nie
jest przekroczony to ekspozycja jest na poziomie nie powodującym bezpośredniej reakcji organizmu. Jednakże jeżeli limit pola
zewnętrznego jest przekroczony, to nie oznacza, że poziom ekspozycji jest zbyt wysoki. W kolejnym etapie ocena ekspozycji przeprowadzana jest przy użyciu symulacji komputerowych stosując
metody numeryczne. Zgodnie z zaleceniami ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) [3] maksymalna wartość indukowanego pola elektrycznego w ciele człowieka, w zakresie częstotliwości od 1 Hz do 10 MHz, powinna
być porównywana z limitami (ograniczeniami podstawowymi)
a wynik tego porównania określa poziom ekspozycji.
Maksymalna wartość pola uzyskana w drodze symulacji może
być nieprawidłowa ze względu na błędy obliczeń numerycznych
[1]. W związku tym, zgodnie z zaleceniami ICNIRP, wyniki
rozkładu pola elektrycznego powinny być uśredniane w obrębie
sześcianu o wielkości 2 mm  2 mm  2 mm. Ponieważ uśrednianie nie jest wystarczające do wyeliminowania błędów, zalecane
jest przyjmowanie jako wartość maksymalną wartości odpowiadającej 99 centylowi dla danej tkanki. Oznacza to, że 1% punktów
o największych wartościach jest odrzucany jako błędny. W przypadku niewielkich źródeł pola, ciało człowieka jest narażone tylko
miejscowo, wówczas procedura zalecana przez ICNIRP powoduje
eliminację wartości nie będących błędami i tym samym niedoszacowanie poziomu ekspozycji. Inne podejście do eliminacji błędów
numerycznych prezentowane jest w publikacji [5], w której opisano metodę polegającą na rozmywaniu konduktywności tkanek.
Sposób ten pozwala na zmniejszenie błędów numerycznych,
jednakże zmiana parametrów elektrycznych poszczególnych
tkanek wpływa na wartość prawdziwą indukowanego pola elektrycznego. Istnieje także możliwość modyfikacji metod numerycznych tak aby zminimalizować błędy numeryczne [4, 6]. Takie
podejście nie jest możliwe do wykorzystania przez końcowego
użytkownika oprogramowania symulacyjnego.
artykuł recenzowany/revised paper

Celem prowadzonych prac było opracowanie metody eliminacji błędów numerycznych opartej o filtrację cyfrową wyników
symulacji. Dzięki czemu metoda może być zastosowana przez
końcowego użytkownika oprogramowania. Proponowana metoda
nie wpływa na wartość konduktywności tkanek a także nie eliminuje jednego procenta największych wartości jak w przypadku
rozważania 99 centyla. W artykule przedstawiono porównanie
wyników uzyskanych bezpośrednio ze środowiska symulacyjnego
SEMCAD X, wyników uśrednionych standardową metodą oraz
wyników uzyskanych po zastosowaniu nowego filtra dolnoprzepustowego.

1. Metoda
W wynikach rozkładu pola elektrycznego indukowanego
przez zewnętrzne pole magnetyczne niskiej częstotliwości uzyskanych bezpośrednio ze środowiska symulacyjnego SEMCAD X
[2] widoczne są oscylacje wartości pola elektrycznego na krawędzi obiektu rys. 1 oraz rys. 2. Obiektami są elipsoida oraz warstwa
sferyczna o konduktywności skóry pokrywająca kulę o konduktywności tłuszczu. Wyniki obliczeń analitycznych dla rozważanych obiektów pozbawione są owych oscylacji. Posłużono się
zależnością (1) dla elipsoidy oraz zależnością (2) dla warstwy
sferycznej.

Rys. 1. Rozkład pola elektrycznego w elipsoidzie znajdującej się w polu
magnetycznym, wynik bezpośrednio ze środowiska symulacyjnego
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Proponowana metoda filtracji została porównana z metodą
przedstawioną w zaleceniach ICNIRP. Polega ona na wyznaczaniu
pola elektrycznego w dowolnym punkcie jako średnią wektorową
wartości w obrębie sześcianu o wymiarach 2 mm  2 mm  2 mm.
Jeżeli obszar o objętości 8 mm3 nie jest osiągalna ze względu na
kształt analizowanego obiektu, wówczas uśrednianie odbywa się
w mniejszej objętości.

2. Walidacja metody
Rys. 2. Rozkład pola elektrycznego w skórze pokrywającej kulę tłuszczu znajdującej
się w polu magnetycznym, wynik bezpośrednio ze środowiska symulacyjnego

Ee 

B
b4 z 2  c4 y 2
b  c2
2

(1)

gdzie: Ee – indukowane pole elektryczne w elipsoidzie;
B – zewnętrzne pole magnetyczne o kierunku zgodnym z osią x;
ω – pulsacja pola magnetycznego; y, z – współrzędne punktu,
w którym wyznaczane jest pole elektryczne; b, c – półosie
elipsoidy w kierunku osi y i z.
(2)
E s  0,5Br
gdzie: Es – indukowane pole elektryczne w sferycznej powłoce;
ω – pulsacja zewnętrznego pola magnetycznego; B – indukcja
magnetyczna o kierunku zgodnym z osią x; r – odległość od osi x
punktu, w którym wyznaczane jest pole elektryczne.
Dodatkowo zauważono, że wartość prawdziwa zmienia się
znacznie wolniej niż wartości błędne. W związku z tym, zaproponowano zastosowanie cyfrowego filtra dolnoprzepustowego.
Filtrowane są wyniki rozkładu pola elektrycznego na kolejnych
zewnętrznych warstwach analizowanego obiektu. Wykorzystany
jest jednowymiarowy filtr cyfrowy. Wektor poddany filtracji
powstaje z obwodu przekroju bryły. Filtracji poddawane są kolejne przekroje obiektu niezależnie w trzech prostopadłych płaszczyznach. Aby uniknąć wpływu oscylacji powstałych na skutek odpowiedzi filtru na skok wartości wejściowych, filtrowany wektor
zbudowany jest z wielokrotnego złożenia tego samego wektora dla
danego obwodu przekroju. Ostatecznie, jako odfiltrowany wynik,
rozważana jest środkowa część wektora wyjściowego filtra.
Filtracja, oprócz niepożądanego wpływu odpowiedzi na skok,
cechuje się także przesunięciem fazowym. Uniknięcie tego efektu
możliwe jest dzięki ponownemu filtrowaniu wektora zbudowanego z elementów ustawionych w odwrotnej kolejności i ponownemu odwróceniu kolejności elementów wektora.
W analizowanych przypadkach zastosowano filtr dolnoprzepustowy szóstego rzędu o nieskończonej odpowiedzi impulsowej
i charakterystyce amplitudowej jak na rys. 3. Wektor filtrowany
został wydłużany poprzez pięciokrotne łączenie tego samego
wektora, który następnie kolejny raz został poddany filtracji lecz
dla odwrotnej kolejności jego elementów.

Metoda została zastosowana dla dwóch przypadków:
1) elipsoida o konduktywności tłuszczu umieszczona w polu
magnetycznym jednorodnym o częstotliwości 50 Hz,
dwie półosie mają tą samą długość a trzecia jest dwukrotnie
dłuższa,
2) kula o konduktywności tłuszczu pokryta warstwą sferyczną
o konduktywności skóry umieszczona w polu magnetycznym
jednorodnym o częstotliwości 50 Hz, stosunek grubości skóry
do promienia całego obiektu wynosił 1/36.
Wyniki referencyjne uzyskano poprzez obliczenia analityczne
rozkładu pola elektrycznego w wymienionych wyżej obiektach
wykorzystując zależności (1) oraz (2). Następnie wykonano symulacje komputerowe rozkładu pola elektrycznego dla wcześniej
wspomnianych obiektów. Weryfikacja metody eliminacji błędów
polegała na przeprowadzeniu kolejnych symulacji rozkładu pola
elektrycznego dla różnych proporcji rozdzielczości siatki do wielkości obiektu. Porównywano maksymalne wartości pola elektrycznego obliczone analitycznie z obliczonymi numerycznie.
W przypadku elipsoidy filtrowano 3 zewnętrzne warstwy
bryły. Natomiast w przypadku kuli filtrowano 9 zewnętrznych
warstw skóry biorąc kolejne przekroje bryły we wszystkich trzech
płaszczyznach. Było to konieczne ponieważ błędy numeryczne
występowały zarówno na granicy skóra-powietrze jak i na granicy
skóra-tłuszcz. Dla sfery, w przypadku nieciągłości obwodu przekroju dla kolejnej wewnętrznej warstwy, brakujące wartości były
uzupełniane przez wartości z poprzedniej warstwy, która była już
filtrowana.

3. Wyniki
Rozkłady pola po filtracji dla elipsoidy i kuli zostały zaprezentowane na rys. 4 oraz rys. 5.
Estymację wartości maksymalnej indukowanego pola elektrycznego wykonano wykorzystując następujące podejścia:
 wynik bezpośrednio ze środowiska symulacyjnego,
 wartość 99 centyla z wyników bezpośrednio z symulacji,
 uśrednianie wektorowe zgodne z zaleceniami ICNIRP,
 wartość 99 centyla z wyników po uśrednianiu zgodnym
z zaleceniami ICNIRP,
 stosując filtr dolnoprzepustowy.
Wyniki uzyskane dla wyżej wymienionych metod porównano
między sobą na rys. 6.

Rys. 3. Charakterystyka filtra dolnoprzepustowego użytego do eliminacji błędów
numerycznych

Obliczenia numeryczne rozkładu pola elektrycznego wykonane zostały w środowisku symulacyjnym SEMCAD X wykorzystującym aproksymację quasi-statyczną równań Maxwella. Wyniki
symulacji zostały wyeksportowane i poddane filtracji i analizie
w programie Matlab.

Rys. 4. Rozkład pola elektrycznego w elipsoidzie znajdującej się w polu
magnetycznym, wynik po zastosowaniu filtra dolnoprzepustowego
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Rys. 6. Błąd wartości maksymalnej pola elektrycznego w zależności od stosunku
rozdzielczości siatki do promienia kuli/dłuższej półosi elipsoidy dla różnych wielkości
opisujących poziom ekspozycji (E max – błąd bezpośrednio z symulacji, E 99p – błąd
przyjmując jako wartość maksymalną wartość 99 centyla z wyników bezpośrednio
z symulacji, E av max – błąd po uśrednianiu wektorowym zgodnym z ICNIRP,
E av 99p – błąd przyjmując jako wartość maksymalną wartość 99 centyla z wyników
po uśrednianiu ICNIRP, E f – błąd po zastosowaniu filtra dolnoprzepustowego),
a) wyniki dla elipsoidy, b) wyniki dla kuli tłuszczu pokrytej warstwą skóry

4. Podsumowanie
W artykule zaprezentowano nowe podejście do eliminacji
błędów numerycznych związanych z dyskretyzacją modelu symulacyjnego, polegające na zastosowaniu filtra dolnoprzepustowego.
Proponowana metoda eliminacji błędów numerycznych
pozwala na uzyskanie mniejszego błędu estymacji wartości maksymalnej, jednocześnie nie eliminując wyników mogących być
skutkiem ekspozycji miejscowej.
Przyszłe prace powinny koncentrować się na optymalizacji
filtracji w celu skrócenia czasu obliczeń. Metoda powinna także
zostać przetestowana na wynikach rozkładu pola elektrycznego
w modelu ciała człowieka.
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INTERACTIVE, MULTIFUNCTIONAL MIRROR
– PART OF A SMART HOME
Szczepan Paszkiel, Robert Kania
Opole University of Technology, Institute of Control & Computer Engineering

Abstract. This paper presents a possible implementation of a personal assistant and control interface for a smart home. A prototype is presented, featuring
functions such as appliance and light control, a map system based on Google Maps and various informational data such as calendar entries and news.
The device takes the form of a voice controlled mirror, allowing for integration in existing systems as a replacement for a common household item, without
the need for additional space.
Keywords: control interface, smart home, mirror, Google Maps

INTERAKTYWNE, WIELOFUNKCYJNE LUSTRO
JAKO ELEMENT INTELIGENTNEGO BUDYNKU
Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwą implementację osobistego asystenta w postaci interaktywnego lustra wchodzącego w skład instalacji
inteligentnego domu. Opracowany autorski prototyp urządzenia wyposażono w funkcje, takie jak: kontrolę światła w pomieszczeniu, system wizualizacji
map opartych o Google Maps oraz możliwość prezentacji wielu danych informacyjnych, takich jak: kalendarz, bieżące wiadomości etc. Urządzenie ma
postać głosowo sterowanego lustra opracowanego według autorskiego pomysłu z możliwością integracji z istniejącymi na rynku systemami operacyjnymi
urządzeń mobilnych, jako zamiennik dla wspólnego elementu gospodarstwa domowego jakim jest standardowe lustro, bez konieczności wykorzystywania
dodatkowej przestrzeni w budynku.
Słowa kluczowe: interfejs, dom inteligentny, interaktywne lustro, mapy Google

Introduction
In an age where one can share what he just ate using his
fridge, or accept calls using one's watch, it has become a challenge
to find ordinary items which may yet be modernized [1].
The current approach to smart home solutions is the addition
of a central control panel, commonly a touch device, accompanied
by a commercial handheld device with an appropriate app
installed [2].
This paper presents an alternative approach, where a common
household item – the mirror – is equipped with a control panel's
functionalities without impeding its inherent use.
This is done by creating a voice controlled interface, thus
making the interaction appear more natural and eliminating
the need for physical interaction and cleaning. Additionally features of a personal assistant are added, allowing the user to instantly get any required information by quickly glancing at a part of
the mirror while getting ready, or specifically asking for it [3, 5].

1. Setup
1.1. Hardware
The mirror is composed of a NTT Corrino 617 SU laptop running Ubuntu 14.04, with a IIyama LED 22" E2283 as external
screen and an external microphone. Additionally, a 4 millimeter
one-way mirror is put in front of the screen for the desired effect
as seen in figure 1. The IIyama E2283 was chosen as screen due to
its built-in speakers and connector layout – they are on the side,
allowing for more compact cable management when connecting to
the laptop, or any future processing unit.

Fig. 1. Reference drawing of the screen

artykuł recenzowany/revised paper

Several ESP8266 microcontrollers have been added, connected to, depending on the intended use: DS18B20 digital thermometer for temperature sensors or a 230 V AC relay for controlling
lights and other AC appliances.
The ESP8266 has been chosen due to its low price, power usage, processing power and most importantly Wi-Fi capabilities.
For coordination of the above mentioned devices, a TP-Link
1043ND router running OpenWRT is used.

1.2. Software
The interface consists of a web page displayed by Google
Chrome. This approach allows rapid development and sets a foundation for easy extensibility of functionalities. For voice recognition and speech synthesis capabilities, the Web Speech API
is used. With its' specification published on 19 October 2012,
it is one of the newer additions to web technologies [8]. Although
not a W3C standard, parts of the API are being incorporated into
popular browsers. Interfacing with additional devices driven
by the ESP8266 is done with the MQTT protocol – a machine-tomachine (M2M)/"Internet of Things" connectivity protocol [7].
Due to its minimalistic nature it is well suited for use in microcontrollers. Information in the MQTT protocol is divided into topics,
which any device can either subscribe or post to. For example, the
topic /lights/kitchen/currentStatus could be subscribed to, in order
to always be aware of the light's status, whereas the microcontroller responsible can post messages whenever the state is switched.
In order to provide personal assistant functionalities, a popular
calendar application is used – Google Calendar API, which has
been chosen mainly due to its free of cost nature. Nevertheless,
interfacing with other, paid alternatives such as Apple iCloud
is also possible.
Additionally, a Node.JS HTTP server is introduced to overcome the browser's sandboxed nature. Normally, HTML websites
can be served locally using the file:// protocol. This approach
could not be used for the following reasons: file:// is not seen
as a secure connection by Chrome, and therefore, in accordance
with the Web Speech API, prompts for user input every time
a web page requests access to the microphone; the requests
to the Calendar and Translate APIs could not be made due
to Cross-site request forgery prevention measures; communication
with MQTT is not possible using a Web browser alone.

IAPGOS, 1/2016, 66–68

p-ISSN 2083-0157, e-ISSN 2391-6761

67

IAPGOŚ 1/2016

2. Interface and implementation
The mirror provides some features by default, without
the need for widgets or modifications. These include displaying
the date and time, upcoming calendar events, local weather, post
it functionality and maps. The interface itself is designed
in an elegant, minimalistic manner, featuring soft fonts such
as Helvetica Neue and light colors. Additionally, any of the base
elements can be hidden by issuing the command hide
(pl. schowaj) <component name>. A combination of these
elements can be seen in figure 2.

directory; its own directory must contain a file called script.js;
it must be listed inside the config.js file as a plug-in to be loaded.
As an example, a widget for studying the Chinese language,
specifically its characters, has been implemented, with a file structure as seen below:
chinese/
lists/
HSK1.txt
canvas.curve.min.js
draw.js
script.js
style.css
The script.js file is loaded once the $(document).ready() event
fires. The file later runs the following snippets:
var js
= document.createElement("script");
js.type
= "text/javascript";
js.src
= "/js/chinese/draw.js";
js.onload = chinese.init;
document.body.appendChild(js);
[...]

Fig. 2. Upper part of mirror, depicts date, time, weather and calendar

The weather is provided using the simpleWeather jQuery
plugin, and shown using the weathericons font. Any interaction
with the Web Speech API is handled by the annyang! library.
Any commands are easily added by issuing a command with
a dict as argument, such as annyang.addCommands({'schowaj
*term':voice.hide});, where the desired term is the key, and the
function to be called is the value of the argument given, making
maintenance and easy addition of commands possible.
The map functionality is provided using Geolocation and
a custom styled map provided by the Google Maps. The user may
ask the mirror for any location – the map in figure 3 was produced
by asking: how to find to Mikolajczyka street in Opole (pl. jak
dojadę do Mikołajczyka Opole) – with a correct result. Alternatively, the from location can be set in the settings, and the style
of the map can be changed to the default one provided by Google
Maps. The map can be dismissed by issuing the command: delete
map (pl. usuń mapę).

In order to ensure a proper loading order, so that no script
is ran before its dependencies are available, the onload attribute
is used. Later, the init function counts the amount of times it has
been called, and once a certain threshold is reached, the actual
initialization is ran.
document.body.innerHTML += canvasHtml;
annyang.addCommands({"nowy znak":chinese.newChar});
As seen in this example, widgets are able to easily do the
following things: inject its' own dependencies, add HTML to
the DOM and add new voice commands.

4. Interaction with hardware using ESP8266
and MQTT
The MQTT API has been designed to be as transparent
as possible, as to facilitate further additions both in hardware
and in software plug-ins. The MQTT Node.js library has been
used [9], and three methods have been made available:
/mqtt/subscribe?topic=name to subscribe to a topic,
/mqtt/publish?topic=name&message=value to publish a message
to a topic, and finally /mqtt/get?topic=name to receive the latest
publication, along with the date received. All ESP8266 are written
in Lua, under the NodeMCU environment. Additionally, the
scripts are designed around the state machine as seen in figure 4.

Fig. 3. The entire interface is overlaid with the requested map
Fig. 4. ESP8266 finite state machine

3. Extensibility
Since not all possible hardware configurations and software
functionalities can be predicted, a simple Widget API has been
implemented to allow for custom extensions to be added [4].
In order to add a new widget, these steps must be followed:
The widget must be placed as its own directory inside the /js

As an example, a lighting module using WS2812 has been
implemented. The WS2812 is a RGB LED controlled by PWM,
for which NodeMCU has a built-in driver starting with the 0.9.6
version (as of 14th June 2015 still in development). Since the
WS2812 uses 5 V as its' native voltage, a logic level shifter has
been used in order to drive it from the 3.3 V rated ESP8266.
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The following code snippets drive the LEDs inside the
ESP8266:

5. Summary

m:connect( broker , mqttport, 0,
function(conn)
m:subscribe("diode/color" , 0, function(conn)
print("Subscribing topic: diode/color")
end)
mqtt_state = 20 -- Go to work state
end)

The mirror in its current state is ready for usage by technology
enthusiasts. The next step in development would be creation
of a voice controlled setup, including initial configuration and
addition of plug-ins or hardware. Additionally, parts of the application could be ported to lower level languages, specifically
the Web Speech API, as to allow usage of budget hardware
for the mirror, eg. the Raspberry Pi 2 (RPi2). Alternatively,
other parts of the mirror could be perfected until Windows 10
and Google Chrome is fully compatible with the RPi2.

m:on("message", function(conn, topic, data)
print(topic .. ":" )
if (data ~= nil ) then
r,g,b = string.match(data, "(%d+),(%d+),(%d+)")
if (r ~= nil and g ~= nil and b ~= nil ) then
print (r .. ":" .. g .. ":" .. b)
diode(r,g,b)
end
end
end )
function diode(r,g,b)
ws2812.writergb(6, string.char(g, r, b):rep(2))
end
The code subscribes to the diode/color topic. Later, when
a message is received, formatted like 128,128,128 it is split into
three separate integers, each containing the intensity of one light
channel on a scale from 0 to 255. Finally ws2812.writergb
is called.
The first argument is the GPIO port to which the diodes
are connected. As WS2812 may be chained (DO to DI connection), settings to several LEDs can be sent at once using
the :rep(n) operator, with no additional GPIO ports required.
Finally, a simple plug-in on the interface side is written:
ws2812.set = function(r,g,b){
$.get(
"/mqtt/publish?topic=diode/color&message="+r+","+g+","+b,
function( data ) {
console.log("Light set
to:"+"/light?r="+r+"&g="+g+"&b="+b);
})
};
ws2812.speech = function(word){
switch(word){
case "czerwone":
ws2812.set(255,0,0);
break;
[...]
}
};
$(document).ready(function(){
annyang.addCommands({"ustaw *term
światło":ws2812.speech});
});
The code allows the WS2812 to be controlled using voice
commands. Stating set the light red (pl. ustaw czerwone światło)
sets all LEDs to red, for example. Various combinations can be
implemented, or entirely different use scenarios (for example,
a relay could be connected, and a WS2812 could be used as state
indicator).
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THREE-DIMENSIONAL MODELLING OF THERMAL STRESSES
IN A PLANAR SOLID OXIDE FUEL CELL OF A NOVEL DESIGN
Tomasz Zinko, Paulina Pianko-Oprych, Zdzisław Jaworski
West Pomeranian University of Technology, Faculty of Chemical Technology and Engineering, Institute of Chemical Engineering and Environmental Protection Processes

Abstract. The presented modelling investigation was carried out to analyze thermal stresses and expansion in an anode supported planar Solid Oxide Fuel
Cell (pSOFC). The temperature distribution was based on previously developed thermo-electrochemical model predicting fuel cell operation. The design
of a single pSOFC consisted of three ceramic layers of membrane electrode assembly: anode, electrolyte, cathode and two cross-flow bipolar plates with
26 ribs. The gases flowed diagonally from one cell corner to the opposite one. The fuel and air flows were cross-wise opposed on each bipolar plate side.
The study allowed to indicate the most vulnerable to thermal damage area of the fuel cell in the operating conditions. The results will be useful in further
design modification and performance optimization of the SOFC.
Keywords: planar Solid Oxide Fuel Cell, thermal stresses, residual stresses, Finite Element Method, Computational Fluid Dynamics

MODELOWANIE 3D TERMICZNYCH NAPRĘŻEŃ W PŁASKIM STAŁOTLENKOWYM
OGNIWIE PALIWOWYM O NOWATORSKIEJ KONSTRUKCJI
Streszczenie. Przeprowadzone symulacje numeryczne miały na celu analizę termicznych naprężeń i ocenę stopnia wydłużenia płaskiego stałotlenkowego
ogniwa paliwowego typu pSOFC (ang. planar Solid Oxide Fuel Cell). Rozkład temperatury w ogniwie wyznaczono w oparciu o wcześniej opracowany
model termiczno-elektrochemiczny [11]. Nowatorskie rozwiązanie ogniwa typu pSOFC objęło ceramiczną konstrukcję, w skład której weszły porowate
elektrody – anoda i katoda, elektrolit oraz dwie płytki bipolarne z 26-cioma żebrami. Przepływ paliwa i powietrza odbywał się krzyżowo i przeciwprądowo,
po przekątnej ogniwa. Wyniki symulacji pozwoliły na określenie obszarów ogniwa narażonych na uszkodzenie w wyniku wysokich wartości naprężeń
termicznych. Uzyskane rezultaty FEM umożliwią dalszą modyfikację konstrukcji płaskiego ogniwa w celu optymalizacji wydajności pSOFC.
Słowa kluczowe: płaskie stałotlenkowe ogniwo paliwowe, naprężenie termiczne, naprężenie szczątkowe, Metoda Elementu Skończonego, Numeryczna Mechanika Płynów

Introduction

1.1. Multi-physics electrochemistry model

Nowadays renewable and clean energy sources are more and
more popular as a result of the ecological awareness and the need
of pollutant emission reduction. Fuel cells, particularly the Solid
Oxide Fuel Cells (SOFCs), are taken into account in a future plan
of power systems due to their capabilities of efficient usage for
stationary and mobile energy generators [10, 12]. The SOFCs are
characterized by high performance in comparison to other fuel
cells. Moreover, SOFCs are quite fuel flexible. Both hydrogen as
well as hydrocarbons, such as natural gas, may be used as fuel [7].
However, currently the key challenges are short fuel cell life
duration and high SOFC fabrication costs. One of the main causes
of high cell degradation rates is structural failure. The SOFC
operates at high temperature, which is often more than 700oC.
This influences thermal stress generation in the cell structure,
which can lead to its damage. The stress is due to a spatial
temperature gradient and thermal expansion coefficients mismatch
of the fuel cell components [8]. Therefore, it is so important to be
able to define areas of thermal stress occurrence and its values.
This knowledge allows to save time, design and fuel cell
production costs in a wide range of material parameters and
operating conditions. A risk assessment of fuel cell damage and
improvement of SOFC design can be performed with the help
of numerical coupled approaches such as Computational Fluid
Dynamics (CFD) and Finite Element Method (FEM) codes.
Therefore, the purpose of this study was to investigate thermal
stresses in the anode-supported single planar Solid Oxide Fuel
Cell (pSOFC) with an innovative design based on 3D CFD/FEM
simulations.

A full numerical model used in this study, based on the coupled equations for thermal, fluid, electrochemistry and electrical
transport, was presented in details in a paper [11].

1. Mathematical model
The computational method consisted of two components:
a multi-physics electrochemistry model and a structural mechanics
model. A coupled of Computational Fluid Dynamics (CFD) and
Computational Structural Mechanics (CSM) with Finite Element
Method (FEM) analyses were performed using the commercial
ANSYS software: Fluent with SOFC module and Mechanical.

artykuł recenzowany/revised paper

1.2. Structural mechanics model
The applied structural mechanics model assumed that fuel cell
materials undergo linear thermoelastic deformation. Total strain
consisted of elastic and thermal contributions as follows:
(1)
    el   th 
Thermal strain was calculated from Eq. (2):
(2)
 th    ,  ,  ,0,0,0 T  Tref 
where: α was the coefficient of thermal expansion (CTE), T was
the temperature obtained from the thermo-fluid model in the first
stage of simulation, Tref was the stress free temperature.
Stress-strain relationship for an isotropic, linear elastic solid
material was computed as:
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where: E was the Young’s modulus, ν was the Poisson’s ratio
of the model material.
The equivalent von Mises stress was described by Eq. (4):
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1.3. Model geometry

2. Results and discussion

The model geometry was based on the design of a single planar SOFC proposed by Bossel [1]. It consisted of three MEA
layers (membrane electrode assembly – anode, electrolyte, cathode) and two cross-flow bipolar plates with 26 ribs. Bipolar plates
acted as flow channels and as current collectors. The gas flows
were diagonal from one cell corner to the diagonally opposed
corner and the fuel and air flows were cross-wise opposed on each
bipolar plate side.

In the first modelling stage, temperature distribution was calculated for 0.7 V operating voltage based on the CFD model.
Then, the obtained temperature was imported into the Mechanical
module in order to achieve the stress and expansion distributions
in the single planar SOFC. The residual stress was calculated
during a cooling down process using the stress free temperature
of MEA.

2.1. CFD results
In this study, only one case at the operating voltage equal
to 0.7 V was considered. The temperature distribution is shown
in Fig. 2a. The temperature distribution estimated during the CFD
simulation was imported to the ANSYS Mechanical module.
Temperature profiles imported to the second step FEM simulation
is presented in Fig. 2b.

Fig. 1. The proposed planar SOFC design: a) bipolar plate, view from the cathode
side, b) view from the anode side, c) single planar SOFC geometry divided into
separate layers

The schematic of the analysed design is shown in Fig. 1.
In Fig. 1a, ribs of bipolar plates from the cathode side are shown,
while in Fig. 1b an anode side view is presented. The pSOFC
geometry presented in Fig. 1c was divided into separate layers,
sequentially from the left side: cathodic bipolar plate, air channel,
LSM (Strontium-doped Lanthanum Manganite) cathode, YSZ
(Yttria-Stabilized Zirconia) electrolyte, Ni-YSZ cermet anode,
fuel channel and anodic bipolar plate. Arrows in Fig. 1a and b
indicate gas flow directions: the purple arrow means the air inlet,
and the orange arrow – the air outlet, the blue and red arrows
indicate the fuel inlet and outlet, respectively.
The basic physical parameters of the pSOFC materials are
included in Tab. 1. The stress free temperature for SOFC was
widely assumed as the sintering temperature, at which different
layers were joined.

a)

Tab. 1. The physical parameters of the SOFC materials
material
property
CTE *10-6 [1/K]
Young’s modulus
[GPa]
Poisson’s ratio [-]
Density [kg/m3]
Thermal conductivity
[W/m K]
Specific heat [J/kg K]
Tensile yield strength
[MPa]
Compressive strength
[MPa]
Stress free temperature
[K]

Ni-YSZ
anode

YSZ
electrolyte

LSM
cathode

12.2
[4, 9]

10.3
[2]

11.7
[4, 6]

57
[4, 9]
0.28
[9]
7740
[13]
6
[13]
600
[13]
115
[7, 9]
100
1623
[6]

215/185
(298/1073 K)
[7]
0.32/0.313
[9]
6000
[2, 6]
2.7
[13]
400
[13]
332/256
[9]
1000
[7]
1623
[6]

35
[4,6]
0.36
[6]
5300
[13]
10
[13]
607
[13]
155
[5]
100
[7]
1473
[6]

Crofer 22 APU
bipolar plate
10.3-12.7
(473–1273 K)
[3]
214-44
(298–1073 K)
[3]
0.29
[3]
7700
[3]
24
[3]
660
[3]
291
[3]
345
[3]
-

b)
Fig. 2. Temperature distribution [K]: a) at electrolyte, CFD model, b) imported
at bipolar plate, FEM model

2.2. Structural mechanics results
Both gradients of the operating temperature and the manufacturing process temperatures of the MEA layers were taken into
account during thermal stresses generation. The operating stress
resulted as the first factor from the temperature distribution imported from CFD calculation of the single planar SOFC at 0.7 V.
Distributions of the deformation and operating von Mises stresses
are shown in a diagonal cross-section views in Fig. 3.
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a)

a)
b)
Fig. 3. Operating distribution of: a) total displacement [mm], b) von Mises stress
[MPa]

Fig. 4 presents the contour maps of maximum principal stress
in the local scale for each part of the planar SOFC.
b)
Fig. 5. Fabrication impacts: a) total displacement [mm], b) von Mises stress
of MEA [MPa]

a)

a)

b)

b)
Fig. 6. Fabrication impacts: a) maximum principal stress [MPa], b) minimum
principal stress of MEA [MPa]

c)

Fig. 7. shows the total principal stress, which was defined as a
sum of both the residual and operating stresses. The highest total
stress was noticed in the electrolyte and it was equal to -670 MPa,
i.e. it was the compression stress.

d)
Fig. 4. Operating maximum principal stress [MPa]: a) in cathode, b) in electrolyte,
c) in anode, d) in bipolar plates

The MEA residual stress was developed during the sintering
process of the MEA layers. It was assumed in this study that only
one stage of the cooling down process from 1623 K to 298 K [6]
is considered. Due to a constant temperature profile in this approach, the residual stress varied only along the vertical direction.
Therefore, the stress results are shown in zoomed view of a diagonal cut of MEA parts in Figs. 5 – 6. Fig. 5a shows the total displacement of MEA under sintering process.

Fig. 7. Total principal stress in the planar SOFC along the vertical centerlines
in the center point of geometry
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3. Conclusion
The stress state in the anode supported planar SOFC of the
innovative design was predicted using a coupled CFD and CSM
analysis. Both operating temperature and that of the manufacturing process of the MEA layers were taken into account in generating the thermal stresses.
The highest total stress value of -670 MPa was noticed
in the electrolyte, while -14.5 MPa was created in the cathode
and 41.5 MPa in the anode layer. Based on this numerical
investigation it can be concluded that the residual stress due to the
manufacturing process has a major influence on thermal stress
distributions.
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