
 

 

 

 

 
 

 

Nowoczesne technologie –  

strategie, rozwiązania i perspektywy 

rozwoju. Tom 1  



 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

Nowoczesne technologie –  

strategie, rozwiązania i perspektywy 

rozwoju. Tom 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: 

Beata Bujalska 

Kamil Maciąg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 2021  



 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL składa serdecznie podziękowania 

dla zespołu Recenzentów za zaangażowanie w dokonane recenzje  

oraz merytoryczne wskazówki dla Autorów. 

 

Recenzentami niniejszej monografii byli: 

 prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Jan Wac-Włodarczyk 

 dr hab. inż. Tadeusz Compa, prof. LAW 

 dr hab. inż. Jerzy Wiesław Czmochowski 

 dr hab. inż. Jacek Gębicki 

 dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ 

 dr hab. Andrzej Krajka, prof. UMCS 

 dr hab. inż. Dominika Matuszek, prof. PO 

 dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW 

 dr hab. inż. Piotr Wolszczak 

 dr Łukasz Grabowski 

 dr Przemysław Kowalik 

 dr Paweł Mordasiewicz 

 dr inż. Patryk Różyło 

 dr inż. Łukasz Sobaszek 

 dr inż. Grzegorz Zwoliński 

 dr inż. Andrzej Żółtowski 

 

Wszystkie opublikowane rozdziały otrzymały pozytywne recenzje. 

 

Skład i łamanie:  

Monika Maciąg 

 

Projekt okładki:  

Marcin Szklarczyk 

 

Korekta: 

Agata Maciąg 

 

© Copyright by Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

 

 

ISBN 978-83-66489-84-4 

 

 

Wydawca: 

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. 

ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin 

www.wydawnictwo-tygiel.pl   



 

Spis treści 

Klaudia Kurpiewska, Krzysztof Kaźmierczak 

Wykorzystanie repliki zintegrowanego modułu awionicznego Garmin GTN 650 

w strukturze systemu zobrazowania informacji symulatora lotu samolotu OSA................ 7 

Maciej Kowalski, Krzysztof Kaźmierczak 

Projekt układu wizualizacji dla symulatora lotu samolotu patrolowego OSA ................. 26 

Mariusz Janczewski, Krzysztof Falkowski 

Badania symulacyjne wyrzutni bsp z elektrycznym napędem liniowym ........................... 47 

Przemysław Wojciechowski 

Hybrydowe układy napędowe wykorzystywane w bezzałogowych statkach 

powietrznych ...................................................................................................................... 61 

Arkadiusz Gita 

Proces weryfikacji stanu technicznego i przebiegu samochodu używanego .................... 73 

Norbert Panas, Zbigniew Kiernicki 

Modyfikacja pojazdu typu quad pod system zdalnego sterowania ................................... 88 

Tomasz Gądek, Henryk Jurczak, Łukasz Nowacki 

Technologia wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych 

i transportu kolejowego ................................................................................................... 104 

Maciej Andrzejewski, Mateusz Nowak, Natalia Stefańska, Aleksandra Woch 

Analiza wpływu inteligentnych systemów transportowych na funkcjonowanie 

aglomeracji miejskiej ....................................................................................................... 119 

Beata Sokołowska 

Przykłady zastosowania i znaczenie podejścia z wirtualną rzeczywistością w terapii, 

rehabilitacji i diagnostyce ............................................................................................... 127 

Beata Sokołowska, Ewa Sokołowska 

Przykłady funkcjonalnego modelowania i oceny testów i ćwiczeń  

w Wirtualnej Rzeczywistości ............................................................................................ 141 

Marcin Lijewski, Tomasz Gądek, Marcin Kempka 

Nowoczesne systemy naważania grawimetrycznego o wysokiej dokładności dawkowania 

stosowane w przemyśle .................................................................................................... 156 



 

Jakub Juranek 

Możliwość przewidywania subiektywnych stanów świadomości za pomocą narzędzi 

sztucznej inteligencji: doświadczenie czasu .................................................................... 170 

Dawid Kalandyk 

Wykorzystanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem do przetwarzania obrazów ... 180 

Kamila Kaźmierowska, Maciej Walczyński, Karolina Pondel 

Spektrum zastosowań języka Python w problematyce cyfrowego przetwarzania sygnałów 

akustycznych ..................................................................................................................... 224 

Piotr Ciepliński, Sławomir Golak 

Metodyka badań wpływu uwarunkowań technologicznych na jakość harmonogramu 

produkcji ........................................................................................................................... 244 

Jakub Zieliński, Renata Kędzior, Krystyna Hoffmann 

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego w projektowaniu instalacji 

chemicznych ..................................................................................................................... 257 

Marek Wąsowski  

Wpływ urządzeń elektrycznych na poziom zaburzeń elektromagnetycznych  

w paśmie 2-150 kHz ......................................................................................................... 277 

Leszek Kowalik, Stanisław Kowalik 

Pseudoodwrotność macierzy binarnej z wykorzystaniem działania xor ......................... 293 

Indeks autorów ................................................................................................................. 310 

 

  



 

7 

Klaudia Kurpiewska
1
, Krzysztof Kaźmierczak

2
 

Wykorzystanie repliki zintegrowanego  

modułu awionicznego Garmin GTN 650  

w strukturze systemu zobrazowania informacji 

symulatora lotu samolotu OSA 

1. Wprowadzenie 

Podczas przeprowadzania lotu pilot otrzymuje szereg informacji dotyczących stanu 

oblatywanego statku powietrznego. Początkowo musi te informacje dostrzec, następnie 

odpowiednio przeanalizować, aby w rezultacie na ich podstawie podjąć konkretne 

działania, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na bezpieczeństwo lotu. W związku 

z tym istotna jest nie tylko ilość otrzymywanych informacji, ale także sposób, w jaki są 

one przekazywane. Interfejsem pośredniczącym w wymianie informacji pomiędzy 

pilotem a samolotem jest system zobrazowania informacji w kabinie w postaci tablicy 

przyrządów. Tak więc kluczową kwestią jest zaprojektowanie wspomnianej tablicy 

przyrządów w sposób zapewniający optymalną ilość informacji, niezbędnych w danej 

chwili lotu, w możliwie jak najbardziej przystępnej dla pilota formie. 

Nieustannie trwające prace nad poprawą ergonomii kabin statków powietrznych 

w połączeniu z rozwojem technologii cyfrowej prowadzą do modernizacji systemów 

zobrazowania informacji pokładowej tak, aby dopasować je jak najlepiej do możli-

wości człowieka. W wyniku tych procesów powstała idea „glass cockpit” postulująca 

za zastąpieniem tradycyjnych przyrządów analogowych ich elektronicznymi odpo-

wiednikami. Wykorzystanie elektronicznych urządzeń pokładowych pozwala na scalenie 

funkcjonalności kilku wskaźników w jednym, zintegrowanym module awionicznym 

z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym zastępującym tradycyjne tarcze ze wskazówkami. 

Odpowiednie sterowanie takim modułem zapewnia możliwość prezentowania tylko 

najistotniejszych informacji w danej chwili lotu, odciążając mechanizmy percepcji, co 

pozwala skoncentrować się pilotowi na wykonywanym zadaniu.  

Przykładem takiego zintegrowanego modułu awionicznego jest moduł Garmin 

GTN 650. Jest to urządzenie, które w swojej strukturze scala funkcjonalność m.in. 

radiostacji VHF, odbiornika systemu GPS oraz odbiorników sygnałów nawigacyjnych 

takich jak VOR czy ILS z jednoczesną prezentacją podglądu mapy z zapewnieniem 

informacji o topografii i infrastrukturze terenu. Moduł Garmin GTN 650 ze względu na 

możliwość zapewnienia wskazań z wielu systemów oraz niewielki rozmiar wyświetlacza 

stosowany jest najczęściej w kokpitach samolotów lekkich i ultralekkich. Przedsta-

wicielem kategorii samolotów ultralekkich jest samolot OSA, nad konstrukcją którego 

trwają prace realizowane na Wojskowej Akademii Technicznej. Samolot OSA docelowo 

                                                                   
1 klaudia.kurpiewska@student.wat.edu.pl, Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki, Zakład 
Awioniki, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia 

Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl. 
2 krzysztof.kazmierczak@wat.edu.pl, Zakład Awioniki, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki, 

Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl. 

http://www.wat.edu.pl/
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ma być przeznaczony do zadań rozpoznawczych i patrolowych przez różnego rodzaju 

służby mundurowe, stając się alternatywą dla drogich w eksploatacji śmigłowców [1]. 

Częścią wspomnianych prac jest również proces opracowywania symulatora lotu samo-

lotu OSA w Zakładzie Awioniki na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa. 

W związku z powyższym powstała potrzeba opracowania systemu zobrazowania 

informacji w kokpicie wspomnianego symulatora lotu. Zdecydowano, że główną część 

systemu zobrazowania informacji powinna stanowić replika zintegrowanego modułu 

awionicznego Garmin GTN 650, dzięki czemu możliwe będzie odtworzenie wyglądu 

i funkcjonalności kokpitów nowoczesnych statków powietrznych. 

Celem niniejszego projektu było więc wykonanie repliki zintegrowanego modułu 

awionicznego Garmin GTN 650, której zadaniem miało być odwzorowanie funkcjo-

nalności rzeczywistego modułu, jako elementu systemu zobrazowania informacji 

w kokpicie symulatora lotu samolotu OSA. 

W niniejszym artykule początkowo przedstawiono ogólną charakterystykę wyposa-

żenia awionicznego wykorzystywanego na pokładach samolotów kategorii lekkiej 

i ultralekkiej. Następnie opisano podstawowe funkcje, przeznaczenie i budowę zinte-

growanego modułu awionicznego Garmin GTN 650. Kolejno przedstawiono opraco-

wanie projektu repliki modułu Garmin GTN 650 wraz z opisem procesu realizacji 

repliki oraz dodatkowych imitatorów przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych. Finalnie 

opisano przeprowadzone badanie weryfikacyjne pozwalające na sformułowanie 

wniosków dotyczących wykonanej pracy. 

2. Ogólna charakterystyka wyposażenia awionicznego w kokpitach 

samolotów lekkich i ultralekkich 

Wyposażeniem awionicznym nazywamy ogół urządzeń elektronicznych, elektrycz-

nych i mechatronicznych, zabudowanych na statku powietrznym, które umożliwiają 

jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. W skład wyposażenia awionicznego 

samolotów lekkich i ultralekkich można zaliczyć systemy zobrazowania informacji 

w kabinie pilota, układy i systemy pomiarowe parametrów lotu i zespołu napędowego, 

pokładowy system elektroenergetyczny oraz systemy radioelektroniczne [2]. 

Ze względu na tematykę realizowanego projektu charakterystyka wyposażenia awio-

nicznego samolotów lekkich i ultralekkich została ograniczona do opisu przyrządów 

i wskaźników znajdujących się w kabinie pilota. 

Kokpity samolotów lekkich i ultralekkich projektowane są według pewnych przyję-

tych, utrwalonych historycznie zasad, które określają rozmieszczenie poszczególnych 

wskaźników na panelu przyrządów. Podstawowe przyrządy pilotażowo-nawigacyjne 

znajdują się zawsze naprzeciwko pilota, zapewniając mu komplet niezbędnych 

w trakcie wykonywania lotu informacji. Poza zestawem podstawowych przyrządów 

w kokpicie samolotów lekkich znajdują się również wskaźniki kontroli parametrów 

pracy jednostki napędowej, wskaźniki radionawigacyjne systemów VOR, DME 

i ADF, tachometr, zegar czy wskaźnik temperatury na zewnątrz statku powietrznego. 

Oprócz panelu przyrządów zabudowane są także panele kontrolne urządzeń radioko-

munikacyjnych, transpondera pokładowego i modułu autopilota. Dodatkowo w kabinie 

umieszczone są manipulatory w postaci dźwigni, przełączników, pokręteł czy przy-

cisków pozwalające na sterowanie wszystkimi zabudowanymi na statku powietrznym 
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instalacjami takimi jak instalacja elektroenergetyczna, przeciwoblodzeniowa czy sil-

nikowa. 

Wraz z upływem czasu i związanym z tym rozwojem lotnictwa koncepcja zestawu 

podstawowych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych ulegała zmianom. Jednym 

z pierwszych przyjętych standardów rozmieszczenia przyrządów na tablicy jest układ 

tzw. podstawowej szóstki [3]. Obejmuje on zestaw sześciu podstawowych przyrządów 

w układzie 3 x 2. W centrum układu znajduje się sztuczny horyzont, a poniżej niego 

wskaźnik kursu. Po lewej od sztucznego horyzontu umieszczony jest prędkościomierz, 

po prawej wysokościomierz, natomiast po lewej od wskaźnika kursu znajduje się 

zakrętomierz z chyłomierzem poprzecznym, a po prawej wariometr. Układ ten 

przedstawiony jest na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Układ podstawowej szóstki. Źródło: opracowanie własne na podstawie [4] 

Rysunek 2 przedstawia zdjęcie kokpitu samolotu lekkiego Cessna 172N z zabudo-

wanym modułem nawigacyjnym Garmin GTN 650. 

 

Rysunek 2. Zdjęcie kokpitu samolotu Cessna 172N. Źródło: https://www.regalair.com/n6132g-cessna-172-

has-new-garmin-gtn-650-touch-screen-ifr-gpsnavcom-kx-155-navcom-avionics/, [dostęp 29.10.2019] 
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Rozwój technologii zobrazowania informacji w kabinie doprowadził do uszczegó-

łowienia informacji wyświetlanej na wskaźnikach, co umożliwiło integrację wskazań 

z kilku przyrządów na jednym wskaźniku. W związku z tym układ podstawowej szóstki 

zastąpiono układem podstawowego T, który został przyjęty jako nowy standard. 

W centrum układu „T” znajduje się wskaźnik sztucznego horyzontu ADI integrujący 

dodatkowo wskazania z systemu ILS oraz z zakrętomierza z chyłomierzem poprzecz-

nym. Poniżej ADI znajduje się wskaźnik sytuacji horyzontalnej HSI, który łączy 

w sobie funkcjonalności wskaźnika radiomagnetycznego, kursu i systemu DME [4, 5]. 

Prawe i lewe ramię litery „T” to kolejno prędkościomierz i wysokościomierz. Pozostałe 

dwa wskaźniki po prawej i lewej stronie HSI to zazwyczaj wskaźnik RMI i wariometr. 

Rysunek 3 przedstawia układ podstawowego T. 

 

Rysunek 3. Układ podstawowego T. Źródło: opracowanie własne na podstawie [4] 

Kolejnym etapem ewolucji systemów zobrazowania informacji w kokpicie było 

wykorzystanie wyświetlaczy do prezentacji informacji, które z czasem wyparły trady-

cyjne przyrządy elektromechaniczne. Początkowo były to wykorzystujące technikę 

analogową wyświetlacze CRT, a następnie zastąpiły je wyświetlacze cyfrowe LCD [5, 

6]. We wstępnych fazach rozwoju technologie te były wdrażane na pokładach dużych 

samolotów pasażerskich, a wraz z postępującą miniaturyzacją sprzętu zostały zaimple-

mentowane na pokładach samolotów lekkich i ultralekkich.  

W niektórych rozwiązaniach układu kokpitu samolotów lekkich i ultralekkich część 

przyrządów pozostawała analogowa, natomiast ADI i HSI zastępowane były wersjami 

cyfrowymi EADI i EHSI z wykorzystaniem ekranów LCD w układzie podstawowego 

T (rys. 4).  
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Rysunek 4. Układ podstawowego T z cyfrowymi wyświetlaczami EADI i EHSI.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6] 

Zastosowanie technologii cyfrowej umożliwiło szybką wymianę dużej ilości 

danych pomiędzy elementami systemu awionicznego oraz usprawniło automatyzację 

sterowania. Zapoczątkowało to obecnie trwający proces dążenia do zaprojektowania 

całkowicie elektrycznego kokpitu z wyświetlaczami cyfrowymi. Idea ta została okre-

ślona jako „glass cockpit” [6]. Rozwiązanie takie pozwala na wysoki poziom integracji 

informacji prezentowanej w kokpicie samolotu, przedstawienie jej w przystępny 

i nieobciążający dla pilota sposób, zapewniając jedynie informacje niezbędne w danej 

fazie lotu. Przykładowy układ kokpitu typu „glass cockpit” dla samolotu lekkiego 

i ultralekkiego przedstawiony jest na rysunku 5. 

 

Rysunek 5. Układ typu „glass cockpit”, opracowanie własne na podstawie [6] 

Na rysunku 5 od lewej strony znajduje się wyświetlacz PFD prezentujący infor-

mację pilotażową. Jest to zintegrowany wskaźnik łączący w sobie funkcjonalność 

wskaźnika sztucznego horyzontu, prędkościomierza, wysokościomierza i wariometru 

wraz z innymi możliwymi funkcjami np. umożliwiającymi lądowanie w systemie ILS. 
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Kolejnym wyświetlaczem jest ND/MFD zapewniający informację nawigacyjną oraz 

informację o parametrach pracy zespołu napędowego i instalacji pokładowych [7]. 

Dodatkowo, aby zapewnić wymagany poziom redundancji, dodane są wysokościo-

mierz i prędkościomierz. W wielu rozwiązaniach umieszczany jest także dodatkowy 

sztuczny horyzont. Na rysunku 6 przedstawiono zdjęcie kokpitu samolotu lekkiego 

Diamond DA42 Twin Star w układzie typu „glass cockpit”. 

 

Rysunek 6. Zdjęcie kokpitu samolotu Diamond DA42 Twin Star. Źródło: 

https://www.flysummit.net/aircraft/diamond-da42-twin-star, [dostęp 20.02.2021] 

3. Charakterystyka zintegrowanego modułu awionicznego Garmin GTN 650 

Garmin GTN (Garmin Touchscreen Navigator) 650 jest to zintegrowany moduł 

awioniczny służący przede wszystkim do prezentacji informacji nawigacyjnych oraz, 

w ograniczonym stopniu, pilotażowych wyświetlanych na interaktywnym, dotykowym 

ekranie. Moduł wspomaga proces nawigacji statku powietrznego oraz umożliwia zapro-

gramowanie i zrealizowanie trasy lotu po wybranych punktach, zgodnie z obowią-

zującymi procedurami lotniczymi wraz z zapewnieniem podglądu tej trasy na mapie. 

Ponadto pozwala na zaoszczędzenie miejsca w kokpicie poprzez integrację funkcji 

różnorodnych urządzeń. Moduł Garmin GTN 650 posiada odbiornik sygnałów sy-

stemów nawigacyjnych VOR/LOC/GS/ILS, radiostację VHF z funkcjami COM i NAV 

oraz odbiornik GPS wspomagany informacją z systemu SBAS, co umożliwia m.in. 

podejścia LPV i nawigację LNAV/VNAV. Poprzez współpracę z innymi urządzeniami 

na pokładzie samolotu takimi jak transponder pokładowy, radar pogodowy czy radio 

satelitarne możliwa jest realizacja dodatkowych funkcji zapewniających informacje 

z systemów antykolizyjnych, systemów ostrzegających przed zderzeniem z ziemią czy 

systemów meteorologicznych. Moduł korzysta z bazy danych nawigacyjnych Jeppesen, 

w której znajdują się aktualne informacje na temat ukształtowania terenu oraz wszel-

kich obiektów znajdujących się na ziemi istotnych z punktu widzenia pilota [8]. 

Podstawowe dane techniczne modułu Garmin GTN 650 umieszczone są w tabeli 1, 

natomiast zdjęcie modułu znajduje się na rysunku 7. 
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Tabela 1. Dane techniczne modułu Garmin GTN 650 

Parametr Wartość 

Wymiary modułu 15,90 x 6,70 x 28,60 cm 

Wymiary wyświetlacza szer. x wys.; przek. 11,33 x 5,02 cm; 12,40 cm 

Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. 600 x 266 pikseli 

Typ wyświetlacza Color TFT LCD matowy, dotykowy 

Masa 3,2 kg 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/p/67884#specs 

 

Rysunek 7. Zintegrowany moduł awioniczny Garmin GTN 650.  

Źródło: https://www.seaerospace.com/sales/product/Garmin/GTN-650, [dostęp 20.02.2021] 

Panel przedni modułu Garmin GTN 650 składa się z ekranu dotykowego, gniazda 

na kartę SD oraz ramki, na której znajdują się dwa pokrętła funkcyjne i przyciski, które 

umożliwiają pilotom jego obsługę. Poprzez kartę SD można wprowadzać do modułu 

bazę danych lub aktualizację oprogramowania. Oprócz przycisków umieszczonych na 

ramce, znajdują się również przyciski umieszczone na ekranie dotykowym, a ich 

wygląd i działanie różni się w zależności od wybranej funkcji (rys. 8). 

 

Rysunek 8. Panel przedni modułu Garmin GTN 650. Legenda: 1. pokrętło do regulacji głośności i poziomu 

szumów w komunikacji radiowej; 2. gniazdo na kartę SD; 3. przycisk HOME umożliwiający powrót do menu 
głównego; 4. przycisk szybkiego dostępu do funkcji Direct-To umożliwiającej ustawienie punktu docelowego 

trasy i kursu na ten punkt; 5. dwa koncentryczne pokrętła służące do wprowadzania danych.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8] 
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W menu głównym dostępnych jest 12 przycisków zapewniających dostęp do 

zakładek oraz okienko do ustawiania częstotliwości COM/NAV. Znajdują się tu 

zakładki takie jak Map, Traffic, Terrain, Weather, Default NAV, Flight Plan, PROC, 

Nearest, Waypoint Info, Services, Utilities oraz System. Każda zakładka opisana jest 

za pomocą nazwy i graficznej ikony umożliwiającej łatwiejsze i bardziej intuicyjne 

poruszanie się po menu. Dostęp do wszystkich zakładek z menu głównego odbywa się 

poprzez dotykowy interfejs. Po kliknięciu w wybraną ikonę następuje przejście do 

okna zakładki, skąd użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji w niej dostępnych. 

Zawartość zakładki Map (rys. 9) poprawia świadomość sytuacyjną pilota podczas 

lotu poprzez zapewnienie podglądu mapy prezentującej informacje na temat: 

 położenia i identyfikatorów lotnisk, radiolatarni, przestrzeni powietrznych, kory-

tarzy powietrznych; 

 położenia i nazw miast, rzek, jezior, granic państw, dróg lądowych; 

 prędkości i kierunku wiatru; 

 ścieżki aktywnej trasy lotu; 

 topografii terenu pod samolotem; 

 zasięgu lotu przy aktualnym poziomie paliwa; 

 przewidywanego kierunku lotu (wektora lotu); 

Aktualne położenie samolotu reprezentowane jest przez ikonę samolotu znajdującą 

się zawsze pośrodku wyświetlanej mapy. W czterech rogach mapy znajdują się pola 

prezentujące wybrane parametry lotu, które mogą być modyfikowane w zależności od 

preferencji użytkownika. Domyślnie pola te przedstawiają zadany oraz aktualny kurs 

lotu, prędkość podróżną oraz odległość do następnego punktu trasy. 

 

Rysunek 9. Widok okna z zakładki Map w replice modułu Garmin GTN 650, [opracowanie własne] 

Funkcja Traffic wyświetla na mapie aktualną informację o ruchu lotniczym w po-

bliżu samolotu w postaci symboli reprezentujących zbliżające się statki powietrzne. 

Funkcja Terrain działa w oparciu o zaimplementowane w systemie bazy danych 

zawierające informacje o ukształtowaniu terenu i przeszkodach terenowych. Wspiera 

ona świadomość sytuacyjną pilota dotyczącą otaczającego go terenu oraz pomaga 

zredukować zagrożenie wynikające z wypadku typu CFIT, czyli zderzenia samolotu 

z ziemią przy sprawnym sprzęcie i załodze. 
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Zakładka Weather zapewnia wyświetlanie danych pogodowych na mapie, nato-

miast zakładka Default NAV umożliwia użytkownikowi podgląd podstawowych para-

metrów lotu związanych z zaplanowaną trasą lotu. 

W zakładce Flight Plan możliwe jest tworzenie, przechowywanie, edytowanie 

i kopiowanie planów lotu oraz ich podgląd na mapie. Nowy plan lotu tworzony jest 

przez dodawanie kolejnych punktów trasy lub poprzez wpisanie, z użyciem klawiatury 

na ekranie dotykowym, identyfikatora lotniska lub punktu. Możliwe jest przechowy-

wanie do 99 planów lotu w katalogu, każdy zawierający do 100 punktów przeloto-

wych. Plany lotu opisane są przez identyfikatory miejsca odlotu i przylotu. (rys. 10). 

 

Rysunek 10. Widok okna z zakładki Flight Plan z aktywnym planem lotu EPWA-EPMO z repliki modułu 

Garmin GTN 650, [opracowanie własne] 

Funkcje znajdujące się w zakładce PROC umożliwiają użytkownikowi zapro-

gramowanie procedur podejścia do lądowania, dolotu i odlotu na różnych lotniskach. 

Zapewniają wsparcie przy precyzyjnych i nieprecyzyjnych podejściach przy użyciu 

przyrządów, korzystając z dostępnych w systemie informacji na temat procedur 

obowiązujących na danym lotnisku. 

Funkcje zakładki Nearest zapewniają użytkownikowi szczegółowe informacje na 

temat 25 punktów trasy znajdujących się najbliżej aktualnej pozycji samolotu. 

W zakładce Waypoint Info znajdują się dokładne informacje na temat wszystkich 

punktów trasy takich jak lotniska czy radiolatarnie, natomiast zakładki Services, 

Utilities i System zawierają dodatkowe funkcjonalności i narzędzia oraz umożliwiają 

konfigurację pracy całego systemu. 

4. Projekt repliki zintegrowanego modułu awionicznego Garmin GTN 

650 

Celem projektu było wykonanie repliki zintegrowanego modułu awionicznego 

Garmin GTN 650, której zadaniem miało być odwzorowanie funkcjonalności rzeczy-

wistego modułu. Tego typu replika miała zostać wykonana na potrzeby symulatora 

lotu samolotu OSA jako element systemu zobrazowania informacji pokładowej 

w kokpicie symulatora. 

Stanowisko pracy, przedstawione na zdjęciu na rysunku 11, składa się z: 
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 makiety fragmentu kadłuba wraz z kokpitem samolotu patrolowego OSA – 

wykonanej w skali 1:1 w stosunku do samolotu; 

 systemu wizualizacji, którego zadaniem jest zobrazowanie otoczenia wokół 

samolotu w trakcie symulowanego lotu, składającego się z ekranu projekcyjnego 

sferycznego, na którym wyświetlany będzie obraz oraz dwóch projektorów 

służących do generowania tego obrazu; 

 komputera klasy PC zarządzającego pracą systemu wraz z klawiaturą i myszką; 

 joystick’a pełniącego rolę drążka sterowego; 

 komercyjnego oprogramowania symulującego lot – Microsoft Flight Simulator X – 

służącego jako baza danych zapewniająca sygnały sterujące imitatorami przy-

rządów i generowaniem obrazu otoczenia.  

 

Rysunek 11. Zdjęcie stanowiska symulacyjnego udostępnionego w ramach realizacji projektu,  

[opracowanie własne] 

Proces projektowania panelów przyrządów w kokpitach symulatorów bazuje na 

pewnych określonych zasadach, którymi należy kierować się w trakcie tego procesu. 

Imitatory przyrządów powinny w jak największym stopniu odzwierciedlać wygląd 

zewnętrzny oraz dynamikę działania rzeczywistych przyrządów, tak aby zmaksyma-

lizować korzyści płynące z przeprowadzania ćwiczeń na symulatorze [9]. W związku 

z czym w projekcie repliki zintegrowanego modułu awionicznego Garmin GTN 650 

określono następujące założenia: 

 odwzorowanie rzeczywistego wyglądu i rozmiaru panelu przedniego modułu 

Garmin GTN 650 pozwalające na jednoznaczne jego rozpoznanie na tablicy 

przyrządów; 

 odwzorowanie podstawowych funkcjonalności rzeczywistego modułu Garmin GTN 

650 w kokpicie symulatora; 
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 kompatybilność repliki modułu Garmin GTN 650 z oprogramowaniem symulu-
jącym lot Microsoft Flight Simulator X zapewniająca zgodność wskazań pomiędzy 
modułem a symulowanym otoczeniem. 

W trakcie procesu projektowania repliki zintegrowanego modułu Garmin GTN 650 
rozważano jej realizację jednym z dwóch możliwych sposobów – poprzez zaprojekto-
wanie i budowę fizycznego urządzenia lub napisanie aplikacji komputerowej. Obydwa 
te sposoby posiadają swoje wady i zalety i reprezentują dwa główne podejścia 
w realizacji imitatorów przyrządów pokładowych w kokpitach symulatorów lotu.  

W początkowej fazie rozwoju symulatorów lotu, od momentu powstania trenażera 
Link’a w latach 30. XX w. przyrządy pokładowe w kokpicie były symulowane przy 
użyciu rzeczywistych przyrządów stosowanych na statkach powietrznych, zasilanych 
napędami pneumatycznymi i elektrycznymi. Wraz z pojawieniem się w latach 90. XX w. 
komputerów pozwalających na szybkie generowanie grafiki oraz tanich wyświetlaczy 
o wysokiej rozdzielczości pojawiło się nowe podejście oparte na symulacji przyrządów 
za pomocą oprogramowania komputerowego [10]. 

Wybór metody realizacji repliki poprzez wykorzystanie aplikacji komputerowej 
niesie za sobą o wiele więcej zalet niż poprzez budowę fizycznej repliki urządzenia. 
Głównymi argumentami przemawiającymi za wykorzystaniem oprogramowania kom-
puterowego są koszt i czas potrzebne do napisania działającej aplikacji. Aby zapro-
jektować i wykonać fizyczne urządzenie, niezbędne są znacznie większe nakłady 
finansowe i czasowe umożliwiające osiągnięcie odpowiedniego poziomu realizmu 
i funkcjonalności. Tworzenie aplikacji jest procesem bardziej elastycznym, pozwa-
lającym na wprowadzanie zmian i ich weryfikację na bieżąco. Ponadto daje to możli-
wość zapewnienia wysokiego poziomu kompatybilności między aplikacją a oprogra-
mowaniem symulującym lot. 

 Uwzględniając zalety podejścia wykorzystującego aplikację komputerową oraz 
wysoką wielofunkcyjność modułu Garmin GTN 650, której odwzorowanie w stopniu 
zadowalającym jest zadaniem dla specjalistycznego zespołu programistów, zdecy-
dowano się na zastosowanie gotowej aplikacji pozwalającej na symulowanie działania 
modułu. Wymagało to nauki obsługi modułu i zapoznania z jego funkcjonalnością od 
strony użytkownika oraz zaimplementowania aplikacji w środowisku symulatora lotu 
w celu uzyskania pełnej zgodności z pozostałym oprogramowaniem. Wykorzystanie 
gotowej aplikacji pozwoliło na spełnienie wszystkich postawionych założeń projekto-
wych obejmujących wygląd i funkcjonalność modułu oraz kompatybilność z opro-
gramowaniem symulującym lot. Ponadto jest najlepszym wyborem pod względem finan-
sowym, przy jednoczesnym założeniu zakończenia projektu w określonym terminie. 

5. Realizacja projektu repliki zintegrowanego modułu awionicznego 

Garmin GTN 650 

Realizacja repliki zintegrowanego modułu awionicznego Garmin GTN 650 
w kabinie symulatora wymagała wykorzystania monitora, na którym wyświetlone 
zostałoby zobrazowanie z aplikacji. W wyniku procesu decyzyjnego polegającego na 
określeniu pożądanych parametrów monitora oraz przeglądu dostępnych na rynku 
produktów ostatecznie zdecydowano się na wybór monitora Philips 17S4LSB/00, 
który następnie został zamontowany w kokpicie symulatora lotu i odpowiednio skonfi-
gurowany (rys. 12). 
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Rysunek 12. Zdjęcie miejsca montażu monitora: a) przed montażem, b) po montażu, [opracowanie własne] 

Po dokonaniu analizy, dostępnych na rynku symulatorów lotniczych programów 

symulujących działanie przyrządów lotniczych, do symulacji działania zintegrowanego 

modułu awionicznego Garmin GTN 650 wybrano aplikację F1GTN. Jest to produkt 

firmy Flight One Software. F1GTN do poprawnego działania wymaga instalacji 

programu Garmin Aviation Trainers udostępnionego przez producenta – firmę Garmin. 

Garmin Aviation Trainers jest samouczkiem, przeznaczonym dla pilotów, służącym do 

nauki obsługi modułu Garmin GTN 650. Aplikacja F1GTN wykorzystuje zasoby 

programu Garmin Aviation Trainers w celu poprawnego symulowania funkcji modułu 

Garmin GTN 650 w środowisku Microsoft Flight Simulator X. 

Wykorzystanie aplikacji wymagało zapewnienia kompatybilności z oprogramowa-

niem symulującym lot. Zapewnienie wymaganej kompatybilności okazało się zadaniem 

problematycznym i czasochłonnym, a problemy objawiały się częściowym działaniem 

tylko niektórych elementów repliki. Ostatecznie trudności zostały rozwiązane poprzez 

sukcesywną analizę możliwych przyczyn powodujących niesprawności takie jak brak 

panelu sterowania modułem, wyświetlanie czarnego pola w miejscu modułu czy 

wyświetlanie samych ramek bez treści na wyświetlaczu. Głównymi powodami okazały 

się niedopasowanie wersji poszczególnych programów, brak komunikacji aplikacji 

F1GTN z zasobami programu Garmin Aviation Trainers i konieczność instalacji 

dodatkowych programów. 

Replika modułu Garmin GTN 650 prezentuje głównie informację nawigacyjną, 

dlatego, w trakcie realizacji projektu, zdecydowano się, aby dodatkowo symulować 

w kokpicie przyrządy zapewniające informację pilotażową. Ostatecznie użytkownik 

symulatora miałby do dyspozycji system zobrazowania informacji pokładowej w postaci 

realistycznej tablicy przyrządów zapewniający pełen zestaw niezbędnych w trakcie 

lotu podstawowych informacji pilotażowo-nawigacyjnych.  

W trakcie projektowania tablicy przyrządów główną stosowaną regułą jest, aby 

wygląd zewnętrzny i dynamika imitatorów wiernie odzwierciedlały wygląd i działanie 

rzeczywistych przyrządów. Dodatkowo dąży się do tego, aby kabina symulatora była 

jak najbardziej zbliżona wizualnie do kabiny rzeczywistego samolotu, jednakże prace 

nad ostateczną wersją samolotu OSA nie zostały zakończone, tak więc elementy 

tablicy przyrządów są w tym przypadku jedynie propozycją. 
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Kierując się zasadami projektowania kokpitów symulatorów lotu, postawione zostały 

założenia projektowe dotyczące układu, rozmieszczenia, wyglądu zewnętrznego i dyna-

miki działania imitatorów przyrządów, tak by odpowiadały standardom stosowanym 

w lotnictwie, prezentowanej przez nie niezbędnej dla danego typu samolotu informacji 

oraz kompatybilności z oprogramowaniem symulującym lot [9]. 

W celu zobrazowania podstawowej informacji pilotażowo-nawigacyjnej został 

wybrany układ podstawowej szóstki przyrządów, jako że jest to typowy układ 

wykorzystywany w samolotach ultralekkich, zapewniający pełen zestaw niezbędnych 

do przeprowadzenia lotu informacji. 

Jako że zdecydowano się, aby replikę modułu Garmin GTN 650 symulować za 

pomocą gotowej, przeznaczonej do tego aplikacji, tym samym podejściem posłużono 

się w stosunku do dodatkowych imitatorów przyrządów. Jednak, w tym przypadku, nie 

zdecydowano się na wykorzystanie zewnętrznego oprogramowania symulującego 

działanie przyrządów, ale postanowiono wykorzystać, znajdujące się w oprogra-

mowaniu symulującym lot, graficzne odwzorowania wskaźników z już zaimplemento-

wanymi algorytmami działania. Główną zaletą tego podejścia jest to, że imitatory 

przyrządów stanowią integralną część oprogramowania symulacyjnego, dzięki czemu 

są z nim kompatybilne. 

 Oprogramowanie Microsoft Flight Simulator X zapewnia duże możliwości mody-

fikacji kodu, a w strukturze programu wyodrębnić można konkretne pliki odpowia-

dające np. za modele 3D symulowanych obiektów, ich właściwości aerodynamiczne 

czy za wyświetlaną w różnych widokach treść. Plikiem odpowiadającym za wyświe-

tlanie widoku z kokpitu samolotu jest plik konfiguracyjny panel.cfg. Jak wspomniano 

wyżej, na potrzeby wykonania dodatkowych imitatorów przyrządów, postanowiono 

zmodyfikować kod tego pliku, tak aby dopasować wyświetlaną treść. Wymagało to 

szczegółowej analizy dokumentacji dotyczącej oprogramowania udostępnionej na 

stronie internetowej producenta Microsoft [11]. Dzięki temu możliwe było zrozumienie 

struktury pliku panel.cfg oraz poznanie funkcji realizowanych przez poszczególne linie 

kodu. Wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w kodzie pliku konfiguracyjnego 

panel.cfg samolotu Cessna 172 pozwoliło na wyodrębnienie widoku układu podsta-

wowej szóstki z jego kokpitu (rys. 13). 

 

Rysunek 13. Zdjęcie fragmentu zmodyfikowanego kodu w pliku konfiguracyjnym panel.cfg oraz zdjęcie 

efektu uzyskanego w wyniku modyfikacji, [opracowanie własne] 
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Kolejnym zadaniem było ustawienie docelowego rozmiaru i rozmieszczenia wy-

świetlanych imitatorów przyrządów w nowym oknie na ekranie monitora. Imitatory 

podstawowych przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych umieszczone zostały w central-

nej części monitora. Zdecydowano się wykorzystać standardowe wymiary wskaźników 

stosowane w lotnictwie tj. średnica wskaźnika wynosząca 57 mm (2 i ¼ cala). Opro-

gramowanie FSX nie zapisuje ustawień dotyczących rozmieszczenia i rozmiaru okien, 

dlatego konieczne stało się wykorzystanie aplikacji Panel Position udostępnionej na 

forum o tematyce symulatorów lotu [12]. Aplikacja ta pozwala na zapisanie i przy-

wrócenie w dowolnym czasie pożądanego ustawienia symulowanych obiektów na 

ekranie monitora. Aplikację Panel Position wykorzystano również do ustawienia 

docelowego miejsca i rozmiaru okna wyświetlającego replikę modułu Garmin GTN na 

ekranie monitora. 

W celu uzyskania efektu realistycznej tablicy przyrządów zdecydowano się na 

nałożenie nakładki na monitor. Nakładka została zaprojektowana w programie Solid 

Edge (rys. 14), a następnie zlecono jej laserowe wycięcie z czarnego materiału plexiglas.  

 

Rysunek 14. Projekt nakładki na monitor z programu Solid Edge, [opracowanie własne] 

Rysunek 15 przedstawia efekt końcowy realizacji systemu zobrazowania informacji 

pokładowej w postaci gotowej tablicy przyrządów w kabinie symulatora samolotu OSA. 

6. Badanie weryfikacyjne 

W celu sprawdzenia poprawności działania wykonanej repliki modułu Garmin 

GTN 650 przeprowadzono badanie weryfikacyjne, polegające na przeprowadzeniu lotu 

w symulatorze samolotu OSA. Dodatkowo w trakcie tego badania sprawdzono popraw-

ność działania zaimplementowanych imitatorów przyrządów pilotażowo-nawigacyj-

nych. Przeprowadzenie lotu według założonego scenariusza pozwoliło na weryfikację 

zgodności pomiędzy postawionymi założeniami projektowymi, a uzyskanym w wyniku 

realizacji projektu rezultatem.  
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Rysunek 15. Zdjęcie efektu końcowego realizacji projektu, [opracowanie własne] 

W ramach przeprowadzonego badania weryfikacyjnego uruchomiono oraz skonfi-

gurowano środowisko symulacyjne do przeprowadzenia lotu. Następnie wykorzystano 

aplikację Panel Position, dzięki działaniu której wszystkie symulowane urządzenia 

zajęły swoje docelowe rozmiary i położenie. Na tym etapie badania stwierdzono 

poprawność realizacji założenia dotyczącego odwzorowania rzeczywistego wyglądu 

i rozmiaru panelu przedniego modułu Garmin GTN 650 oraz imitatorów przyrządów 

pilotażowo-nawigacyjnych. 

Kolejno, za pomocą repliki zintegrowanego modułu awionicznego Garmin GTN 

650 utworzono nowy plan lotu, poprzez ustawienie lokalizacji lotniska startu, punktów 

przelotowych oraz lotniska lądowania. Po określeniu punktów trasy ustawiono proce-

dury startu, dolotu oraz podejścia do lądowania na wybranych wcześniej lotniskach. 

Następnie, po starcie, już w trakcie trwania lotu, zmieniono docelowe lotnisko lądo-

wania w celu sprawdzenia możliwości modyfikacji trasy lotu w każdej chwili jego 

trwania. Finalnie wylądowano na wybranym wcześniej lotnisku. 

Rysunek 16 przedstawia widok z kokpitu symulatora lotu samolotu OSA w trakcie 

lotu, podczas fazy startu. 
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Rysunek 16. Widok z kokpitu symulatora samolotu OSA podczas fazy startu, [opracowanie własne] 

W trakcie przelotu zapewniony był podgląd mapy prezentującej bieżące położenie 

samolotu oraz topografię terenu z opisem i oznaczeniem występującej infrastruktury. 

W narożnikach mapy wyświetlane były parametry nawigacyjne, takie jak kurs naka-

zany i rzeczywisty, prędkość podróżna, odległość do kolejnego punktu trasy czy 

wysokość nad poziomem morza.  

Ponadto, podczas trwania lotu, dodatkowe imitatory przyrządów pokładowych za-

pewniały wszystkie niezbędne informacje pilotażowo-nawigacyjne o stanie symulo-

wanego obiektu. 

Nie stwierdzono żadnych nieścisłości pomiędzy informacjami zapewnianymi przez 

replikę modułu Garmin GTN 650 z informacjami prezentowanymi przez imitatory 

przyrządów, co potwierdza kompatybilność działania symulowanych obiektów między 

sobą. Istniała zgodność wskazań pomiędzy repliką i imitatorami, a generowanym obra-

zem otoczenia, co stanowi potwierdzenie kompatybilności z oprogramowaniem symu-

lującym lot.  

Na podstawie zrealizowanego badania weryfikacyjnego powstała instrukcja do 

ćwiczenia laboratoryjnego umożliwiająca wykorzystanie symulatora lotu samolotu 

OSA w procesie dydaktycznym. 

7. Podsumowanie i wnioski 

Celem pracy było opracowanie projektu repliki zintegrowanego modułu awionicz-

nego Garmin GTN 650 na potrzeby symulatora lotu samolotu OSA. Realizacja 

postawionego zadania wymagała zapoznania się z obszarem zastosowania zintegro-

wanych modułów awionicznych w kontekście wyposażenia awionicznego samolotów 

lekkich oraz przeglądu literatury pod kątem ewolucji systemów zobrazowania infor-

macji pokładowej. Dzięki temu możliwe było uzasadnienie idei wykorzystywania tego 
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typu urządzeń w kokpitach dzisiejszych statków powietrznych oraz poznanie ich 

środowiska pracy.  

Aby możliwie jak najbardziej precyzyjnie określić wymagania, które powinna 

spełniać projektowana replika, konieczne było przeprowadzenie szczegółowej analizy 

funkcjonalności modułu Garmin GTN 650. Analiza ta została przeprowadzona z wyko-

rzystaniem materiałów szkoleniowych dla pilotów udostępnionych przez producenta 

modułu Garmin. Na podstawie wspomnianej analizy opracowany został projekt wstępny, 

w strukturze którego wyszczególniono cel opracowania repliki, założenia projektowe, 

które powinna ona spełniać oraz rozważania dotyczące możliwych sposobów jej wyko-

nania i implementacji w strukturze symulatora lotu. W wyniku tych rozważań zdecy-

dowano się na realizację repliki z wykorzystaniem programu F1GTN umożliwiającego 

symulację modułu Garmin GTN 650 w kokpicie symulatora. Pomimo że wykorzy-

stanie gotowej aplikacji mogłoby wydawać się zadaniem stosunkowo prostym, jego 

realizacja okazała się problematyczna i czasochłonna. Największą trudność sprawiło 

zapewnienie wymaganej kompatybilności pomiędzy wybraną w procesie decyzyjnym 

aplikacją F1GTN a oprogramowaniem symulującym lot Microsoft Flight Simulator X. 

Jednak w wyniku sukcesywnej weryfikacji możliwych przyczyn niepoprawności dzia-

łania repliki modułu w środowisku symulacyjnym i wprowadzaniu, na tej podstawie, 

odpowiednich modyfikacji, finalnie uzyskano wymagany poziom kompatybilności.  

Zakończony proces implementacji repliki modułu Garmin GTN 650 pozwolił na 

podjęcie kolejnych, dodatkowych działań mających na celu poszerzenie zakresu infor-

macji pokładowej prezentowanej w kabinie symulatora samolotu OSA oraz zwięk-

szenie realizmu symulowanej tablicy przyrządów. Postanowiono wykonać dodatkowe 

imitatory przyrządów zapewniające podstawowe informacje pilotażowo-nawigacyjne. 

Przeprowadzony przegląd literatury i dokumentów certyfikacyjnych umożliwił wyty-

powanie układu podstawowej szóstki jako układu przyrządów całkowicie wystarcza-

jącego do zapewnienia niezbędnych dla samolotów ultralekkich, których przykładem 

jest samolot OSA, informacji pilotażowo-nawigacyjnych. Podobnie jak w przypadku 

realizacji repliki modułu Garmin GTN 650 postawione zostały odpowiednie założenia 

projektowe obejmujące głównie wygląd zewnętrzny i dynamikę działania imitatorów 

przyrządów. Dodatkowe imitatory przyrządów zostały wykonane poprzez modyfikację 

kodu pliku konfiguracyjnego oprogramowania symulującego lot, który odpowiada za 

sposób wyświetlania wskaźników w trakcie symulacji. Wskazuje to na korzyści 

płynące z wykorzystania komercyjnego oprogramowania Microsoft Flight Simulator 

X, ponieważ umożliwia ono dopasowanie prezentowanej treści do potrzeb zastosowań 

w półprofesjonalnych symulatorach lotu.  

Przeprowadzone badanie weryfikacyjne potwierdziło poprawność wyboru rozwiązań 

zastosowanych w trakcie wykonywania zarówno repliki modułu Garmin GTN 650, jak 

i dodatkowych imitatorów przyrządów w kokpicie symulatora lotu samolotu OSA. 

Podczas badania stwierdzono również pełną realizację postawionych w fazie projektowej 

założeń dotyczących jak najwierniejszego odwzorowania wyglądu zewnętrznego oraz 

funkcjonalności rzeczywistych urządzeń. Pozwoliło to na sformułowanie wniosków 

dotyczących wykonanej pracy.  

Podsumowując, wykonanie repliki modułu Garmin GTN 650 i imitatorów przy-

rządów pokładowych wraz z ich odpowiednią konfiguracją oraz wykorzystanie nakładki 
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na monitor zapewniły podstawy do stwierdzenia, że zrealizowany został system 

zobrazowania informacji pokładowej w kabinie symulatora samolotu OSA. System ten 

w postaci realistycznej tablicy przyrządów pozwala na symulację działania urządzeń 

powszechnie stosowanych na pokładach samolotów lekkich i ultralekkich.  

Replika modułu Garmin GTN 650 pozwala na wprowadzenie nowego planu lotu 

oraz jego realizację zgodnie z obowiązującymi procedurami lotniczymi wraz z zapew-

nieniem podglądu tej trasy na mapie. Imitatory przyrządów pokładowych zapewniają 

niezbędną w trakcie przeprowadzania lotu informację pilotażowo-nawigacyjną. Syn-

chronizacja wskazań repliki i imitatorów z wizualizacją otoczenia pozwala osiągnąć 

wrażenie wykonywania rzeczywistego lotu. Dodatkowo opracowana instrukcja do ćwi-

czenia laboratoryjnego umożliwi wykorzystanie stanowiska symulatora do przeprowa-

dzania zajęć z zakresu pokładowych systemów zobrazowania informacji i symula-

torów lotu. Praktyczny trening na takim stanowisku zapewnia uzyskanie o wiele 

lepszych efektów podczas nauki działania wyposażenia awionicznego w kokpicie, 

podstawowych zasad pilotażu czy obsługi modułów awionicznych niż przekazanie 

jedynie wiedzy teoretycznej. Na stanowisku symulatora samolotu OSA jest możliwa 

nie tylko nauka obsługi zintegrowanego modułu awionicznego Garmin GTN 650, ale 

również śledzenie zmiany wskazań przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych w wyniku 

sterowania drążkiem sterowym. 

Zrealizowana praca zapewnia podstawy do przeprowadzania dalszych działań nad 

symulatorem lotu samolotu OSA. Wprowadzanie kolejnych modyfikacji w strukturze 

systemu symulatora pozwoli na zbudowanie w pełni kompletnego symulatora lotu, 

który być może w przyszłości będzie mógł uzyskać certyfikację. 
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Wykorzystanie repliki zintegrowanego modułu awionicznego Garmin GTN 650 

w strukturze systemu zobrazowania informacji symulatora lotu samolotu OSA 

Streszczenie 

W związku z prowadzonymi w Zakładzie Awioniki na Wojskowej Akademii Technicznej pracami nad 

budową symulatora lotu samolotu OSA powstała potrzeba opracowania systemu zobrazowania informacji 

w kokpicie wspomnianego symulatora. Dlatego też głównym celem prowadzonych prac było wykonanie 
repliki zintegrowanego modułu awionicznego Garmin GTN 650, której zadaniem miałoby być odwzoro-

wanie funkcjonalności rzeczywistego modułu. 

W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę wyposażenia awionicznego stosowanego na pokładach 

samolotów kategorii lekkiej i ultralekkiej, a także scharakteryzowano zintegrowany moduł awioniczny 
Garmin GTN 650. Przedstawiono projekt repliki wraz z opisem procesu realizacji w postaci wykorzystania 

dedykowanego oprogramowania. Dodatkowo na potrzeby symulacji pełniejszej informacji w kokpicie 

symulatora lotu zdecydowano się opracować zestaw imitatorów przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych 

poprzez ingerencję w strukturę oprogramowania symulującego lot. Ostatecznie opisano przeprowadzone 
badanie weryfikacyjne, które potwierdziło poprawność wyboru rozwiązań zastosowanych w trakcie 

wykonywania prac. 

Podsumowując, efekty wykonanych prac pozwalają stwierdzić, że z sukcesem dokonano implementacji 

opracowanej repliki modułu awionicznego w kabinie symulatora lotu. System zobrazowania informacji 
w postaci realistycznej tablicy przyrządów pozwala na symulację działania urządzeń powszechnie stoso-

wanych na pokładach samolotów ultralekkich, których przykładem jest samolot OSA. 

Słowa kluczowe: symulator lotu, zintegrowany moduł awioniczny, system zobrazowania informacji, 

Garmin GTN 650, przyrządy pilotażowo-nawigacyjne 

The use of the integrated avionic module Garmin GTN 650 replica  

in the structure of the OSA flight simulator information display system 

In connection with the works carried out in the Department of Avionics at the Military University of 

Technology on the construction of OSA aircraft flight simulator, a need for the development of a on-board 
flight data display system in the cockpit of the flight simulator arose. Therefore, the main objective of the 

work was to implement a replica of the integrated avionics module Garmin GTN 650, which task would be 

to imitate the functionality of the real module. 

The paper presents the general characteristics of the avionic equipment used on board of light and ultra-
light category airplanes, as well as the description of Garmin GTN 650 integrated avionics module. The 

replica project was presented along with the description of the implementation process in the form of using 

dedicated software. Additionally, for the purpose of more complete information simulation in the flight 

simulator cockpit, it was decided to develop a set of imitators of aircraft flight instruments by interfering 
with the structure of the flight simulation software. Finally, the described verification test was carried out, 

which confirmed the correctness of the choice of solutions used during the works.  

Summing up, the results of the work carried out allow us to state that the developed replica of the avionic 

module has been successfully implemented in the cockpit of the flight simulator. The information display 
system in the form of a realistic instrument panel allows to simulate the operation of devices commonly 

used on board ultralight aircraft, an example of which is the OSA aircraft. 

Keywords: flight simulator, integrated avionic module, information display system, Garmin GTN 650, 

flight instruments 
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Projekt układu wizualizacji dla symulatora lotu 

samolotu patrolowego OSA 

1. Wstęp 

Człowiek przyswaja informacje o otaczającym go świecie za pomocą zmysłów. 

Jednym z nich jest wzrok. Przyjmuje się, że odpowiada on za odbiór około 80% wszy-

stkich docierających do człowieka informacji. Fakt ten wykorzystywany jest pow-

szechnie w procesie nauczania, niezależnie od doskonalonej dziedziny, zarówno w trak-

cie edukacji szkolnej, jak i kursów specjalistycznych. Takim kursem specjalistycznym 

nazwać można szkolenie przeprowadzane na symulatorze lotu, mające na celu wykształ-

cenie u kursanta pewnych zachowań i odruchów, których niemożliwe lub niekorzystne 

ekonomicznie jest ćwiczenie w rzeczywistości na danym etapie treningu. 

Jednym z elementów występujących w strukturze symulatora lotu, który znacznie 

podnosi efektywność szkolenia, poprzez bardzo duże zaangażowanie zmysłu wzroku, 

jest układ wizualizacji. Układ ten generuje obraz otoczenia wokół symulowanego 

obiektu, uświadamiając kursanta o jego położeniu w przestrzeni. Sytuacja ta zmienia 

się na skutek sterowania obiektem i pod wpływem innych warunków określonych 

modelem symulacyjnym. Generowany obraz otoczenia, w zależności od stopnia skom-

plikowania układu wizualizacji, może przedstawiać teren pod symulowanym obiektem 

z zobrazowaniem obiektów lądowych takich jak miasta, drogi, rzeki, pola i tym 

podobne. Może przedstawiać inne obiekty latające czy infrastrukturę lotniska podczas 

fazy startu lub lądowania. Pozwala to na wykorzystanie symulatora lotu z układem 

wizualizacji do przeprowadzania szkoleń z zakresu wymagających operacji lotniczych, 

takich jak podejście do lądowania czy tankowanie w powietrzu, w przypadku samo-

lotów wojskowych. 

Symulatory lotu mogą być również stosowane jako narzędzie wspomagające proces 

nauczania studentów na studiach o kierunku lotniczym. Ćwiczenie na symulatorze 

pozwala studentom na lepsze poznanie studiowanej tematyki, przykładowo w obszarze 

zasad działania systemów sterowania statków powietrznych. W takim przypadku 

wykorzystując układ wizualizacji bardzo przystępnie zaprezentować można zmianę 

orientacji przestrzennej statku powietrznego w wyniku sterowania. Na potrzeby takich 

zastosowań w Zakładzie Awioniki na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 

Wojskowej Akademii Technicznej konstruuje się stanowiska symulacyjne rożnych 

statków powietrznych, które to następnie wykorzystuje się w procesie dydaktycznym. 

Jednym z takich stanowisk jest symulator lotu samolotu OSA. Projekt samolotu 

OSA został opracowany w Instytucie Techniki Lotniczej Wojskowej Akademii Tech-

nicznej, a sam statek powietrzny może być w przyszłości wykorzystywany przez różne 
                                                                   
1 maciej.kowalski02@student.wat.edu.pl, Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki, Zakład 
Awioniki, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia 

Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl. 
2 krzysztof.kazmierczak@wat.edu.pl, Zakład Awioniki, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki, 

Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl. 
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służby głównie do zadań patrolowych [1]. Stanowisko symulatora lotu zostało wyposa-

żone w prowizoryczny, nie w pełni funkcjonalny układ wizualizacji, który nie zapewniał 

odpowiednich parametrów generowanego obrazu otoczenia. W związku z powyższym 

postanowiono dokonać szczegółowej analizy istniejącego, dotychczasowego układu 

wizualizacji w celu wskazania elementów wymagających udoskonalenia, a następnie 

zaproponować i wykonać profesjonalne rozwiązanie, które pozwoli na wykorzystanie 

symulatora w procesie nauczania studentów. 

W niniejszej pracy początkowo przedstawiono definicję układu wizualizacji symu-

latora lotu wraz z opisem zasady działania. Następnie scharakteryzowano obecnie 

stosowane rozwiązania zobrazowania wielkoformatowego wykorzystywane przy 

budowie układów wizualizacji symulatorów lotu. Kolejno przedstawiono opis dotych-

czasowego układu wizualizacji symulatora lotu samolotu OSA z wynikami analizy, 

która pozwoliła wskazać elementy wymagające modyfikacji. Proces modyfikacji został 

przedstawiony w formie projektu nowego układu zawieszenia zestawu projektorów, 

w którym określono cel oraz założenia, do spełnienia, których dążono podczas realizacji 

prac. Scharakteryzowano wykorzystane narzędzia oraz zaproponowane rozwiązania 

układu zawieszenia zestawu projektorów, w postaci ramy nośnej i zestawu uchwytów, 

których zastosowanie w rezultacie pozwoliło na uzyskanie korzystniejszych parametrów 

wyświetlanego w układzie wizualizacji obrazu otoczenia. Kolejno przedstawiono opis 

przeprowadzonych działań konfiguracyjnych polegających na ujednoliceniu, korekcji 

geometrycznej, rozmyciu krawędzi oraz synchronizacji kolorów generowanego obrazu 

przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Finalnie nastąpiło podsumo-

wanie zrealizowanych działań oraz przedstawienie wniosków dotyczących wykonanej 

pracy. 

2. Definicja układu wizualizacji symulatora lotu oraz charakterystyka 

stosowanych rozwiązań zobrazowania wielkoformatowego 

2.1. Definicja układu wizualizacji symulatora lotu 

Układem wizualizacji nazywa się układ wchodzący w skład struktury symulatora, 

którego zadaniem jest generowanie obrazu otoczenia wokół symulowanego obiektu. 

Przy pomocy układu wizualizacji pilot trenujący w symulatorze lotu jest w stanie 

określić orientację przestrzenną samolotu, którym steruje oraz dostaje informację 

o przestrzeni, która znajduje się wokół niego. Zastosowanie takiego układu w strukturze 

symulatora zwiększa efektywność treningu, zapewniając wrażenie wykonywania 

rzeczywistego lotu. Istnieją symulatory lotu nieposiadające układu wizualizacji, jednak 

jego brak znacznie ogranicza ilość bodźców odbieranych przez kursanta podczas 

korzystania ze stanowiska. Symulator bez wizualizacji umożliwia przeprowadzenie 

treningu jedynie z wąskiego zakresu faz lotu tj. lot według wskazań przyrządów (tylko 

na dużej wysokości) lub lot według informacji z systemów radiowych lub bezwład-

nościowych. Natomiast wykorzystanie wizualizacji oferuje o wiele szerszy zakres ćwi-

czeń obejmujący procedury startu i lądowania, kołowania w obrębie lotniska, symulację 

zderzenia z ziemią lub innymi obiektami latającymi, a w przypadku zastosowań wojsko-

wych także walkę powietrzną i tankowanie w powietrzu [2]. Na rysunku 1 przedsta-

wiony został schemat budowy układu wizualizacji, ilustrujący zasadę jego działania. 
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Rysunek 1. Schemat budowy układu wizualizacji. Źródło: opracowanie własne na podstawie [3] 

Zasada działania układu wizualizacji polega na dostarczeniu do układu graficznego – 

np. karty graficznej komputera PC – informacji z bazy danych, na podstawie których 

układ graficzny wygeneruje sygnał umożliwiający zaprezentowanie tych informacji 

poprzez układ projekcyjny na ekranie. Generatorem obrazu można nazwać GPU (ang. 

Graphics Processing Unit), czyli procesor graficzny karty graficznej, który przetwarza 

trójwymiarowe obiekty znajdujące się w bazie danych, zgodnie z sygnałami sterują-

cymi otrzymywanymi z oprogramowania symulującego lot. Trójwymiarowe obiekty są 

przetwarzane w ten sposób, aby możliwe było ich przedstawienie na dwuwymiarowym 

ekranie (proces renderowania), a następnie zapisywane w buforze ramki (ang. frame-

store). Bufor ramki jest fragmentem pamięci karty graficznej odpowiadającym za 

przechowywanie sekwencyjnej informacji o pojedynczej klatce (ramce) obrazu w postaci 

wartości każdego z pikseli tworzącego obraz [4]. Następnie sygnał z bufora ramki jest, 

przez odpowiedni interfejs cyfrowy, przesyłany do układu projekcji, który generuje fi-

nalny obraz widziany przez odbiorcę. Układ projekcji może stanowić jedno z rozwią-

zań zobrazowania wielkoformatowego. W obszarze zastosowań w profesjonalnych 

symulatorach lotu stosuje się ściany graficzne zbudowane z monitorów LCD lub 

układy projektorowe wykorzystujące ekrany płaskie lub sferyczne. 

2.2. Charakterystyka stosowanych w symulatorach lotu rozwiązań 

zobrazowania wielkoformatowego 

2.2.1. Ściany graficzne zbudowane z monitorów LCD 

Rozwiązanie zobrazowania wielkoformatowego w postaci ściany graficznej polega 

na wykorzystaniu kilku monitorów LCD wykonanych w technologii bezszwowej, czyli 

monitorów z bardzo cienkimi ramkami (nawet o grubości wynoszącej 0,44 mm). 

Monitory takie ustawia się w różnych konfiguracjach, tak aby uzyskać pożądany efekt 

wizualny. Poprzez wykorzystanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania sterującego 

obrazem ułożone w ten sposób monitory tworzą jednolity, powiększony ekran, którego 

rozdzielczość jest wielokrotnością rozdzielczości użytych monitorów. Zastosowanie 

takiego rozwiązania podyktowane jest zazwyczaj względami ekonomicznymi, zwią-

zanymi z kosztem pojedynczych ekranów. Koszt ekranu rośnie wraz z długością jego 
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przekątnej, dlatego często korzystniejszym wyjściem jest zastosowanie kilku mniej-

szych monitorów połączonych w ścianę graficzną niż jednego monitora o bardzo dużej 

przekątnej ekranu, którego cena będzie znacznie przewyższała koszt kilku mniejszych. 

Ściany graficzne zbudowane z monitorów LCD zazwyczaj wykorzystywane są 

w symulatorach lotu, w których generowany obraz otoczenia nie wymaga dużych 

kątów pola widzenia kursanta-pilota z kabiny symulatora lotu. W takim rozwiązaniu 

ściana graficzna z monitorów LCD umieszczona jest zazwyczaj za szybami kabiny 

symulatora, w sposób który ilustruje rysunek 2 [2, 3, 5]. 

 

Rysunek 2. Symulator lotu firmy Elite wykorzystujący system wizualizacji w postaci ściany graficznej 

zbudowanej z monitorów LCD. Źródło: https://www.flyelite.ch/en/airbus-as-355/, [dostęp: 19.02.2021] 

2.2.2. Układy projektorowe wykorzystujące ekrany płaskie lub sferyczne 

W układach jedno- i wieloprojektorowych układ projekcyjny składa się z jednego 

lub wielu rzutników projekcyjnych i ekranu projekcyjnego. Rzutnik zwany także pro-

jektorem jest urządzeniem generującym obraz w formie wiązki światła. Wyświetlanie 

obrazu odbywa się na podstawie dostarczonego do rzutnika sygnału ze źródła takiego 

jak komputer klasy PC, odtwarzacz DVD czy telefon komórkowy. Projektor posiada 

własny układ graficzny przetwarzający otrzymany sygnał i sterujący źródłem światła 

oraz układem optycznym, dzięki czemu powstaje wspomniana wiązka światła. Wiązka 

ta padając na ekran projekcyjny tworzy wyświetlany obraz. Ekranem projekcyjnym 

może być dowolna powierzchnia, jednak od jej właściwości zależy jakość wyświe-

tlanego obrazu. Z tego powodu stosuje się dedykowane ekrany zapewniające odpo-

wiednie parametry projekcji. Ekrany projekcyjne dzieli się na podstawie rodzaju ich 

zabudowy, formatu, struktury, rodzaju powierzchni oraz kształtu. Właśnie ze względu 

na kształt ekrany możemy podzielić na płaskie i sferyczne [4, 6]. 

W przypadku układów jednoprojektorowych sterowanie wyświetlanym obrazem 

nie jest skomplikowane, ponieważ wystarczające są funkcje wbudowane w samym 

projektorze lub źródle obrazu. Układy wieloprojektorowe wymagają już specjali-
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stycznego oprogramowania sterującego, odpowiadającego za łączenie obrazów z poje-

dynczych projektorów w jeden spójny obraz. Jest ono również niezbędne przy zasto-

sowaniu ekranów sferycznych, czyli takich, których powierzchnia projekcyjna jest 

częścią sfery. Wtedy oprogramowanie jest wykorzystywane do minimalizacji znie-

kształceń obrazu m.in. do korekcji geometrycznej, czyli zabiegu obejmującego dosto-

sowanie rozmiarów i kształtów generowanego obrazu do ekranu projekcyjnego.  

Wykorzystując układy projektorowe bardzo łatwo jest zapewnić duże wartości 

kątów pola widzenia zarówno w pionie jak i poziomie, dlatego rozwiązanie to stoso-

wane jest w symulatorach lotu, które tego wymagają.  

Przykład układu wizualizacji symulatora lotu wykorzystującego układ wielopro-

jektorowy przedstawiono jest na rysunku 3. 

 

Rysunek 3. Symulator lotu firmy SARAS wykorzystujący układ wizualizacji w postaci układu 

wieloprojektorowego (3 projekory) z ekranem sferycznym. 

Źródło:https://www.nal.res.in/en/technology/saras-flight-simulator-facility, [dostęp: 19.02.2021] 

3. Opis i przedstawienie wyników analizy budowy dotychczasowego 

układu wizualizacji symulatora lotu samolotu OSA 

Dotychczasowy układ wizualizacji symulatora lotu samolotu OSA wykorzystywał 

komputer klasy PC, który zarządzał pracą karty graficznej Nvidia GeForce GTX 1060. 

Karta graficzna na podstawie sygnałów sterujących z komercyjnego oprogramowania 

symulującego lot Microsoft Flight Simulator X, generowała sygnał dla układu projek-

cyjnego, który umożliwił przedstawienie obrazu otoczenia wokół statku powietrznego. 

Realizację układu projekcyjnego oparto o układ dwóch projektorów z projekcją na 

ekranie sferycznym. Poniżej przedstawiono krótki opis elementów składowych dotych-

czasowego układu wizualizacji symulatora lotu samolotu OSA, a także wyniki analizy 

wskazujące, które elementy należy zmodyfikować. Na rysunku 4 przedstawiono 

zdjęcie stanowiska symulatora lotu samolotu OSA w trakcie prac. 
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Rysunek 4. Zdjęcie stanowiska symulatora lotu samolotu OSA w trakcie prac 

3.1. Oprogramowanie symulujące lot Microsoft Flight Simulator X 

Oprogramowanie Microsoft Flight Simulator X (w skrócie FSX) pozwala na szcze-

gółowe odwzorowanie infrastruktury lotnisk, zabudowy miast i wyglądu obszarów 

geograficznych oraz umożliwia symulację ruchu innych obiektów w przestrzeni takich 

jak statki powietrzne, pojazdy obsługi lotniskowej czy nawet statki wodne i samochody. 

Tak dokładne przedstawienie przestrzeni w środowisku symulatora znacząco wpływa 

na korzyści płynące z przeprowadzenia treningu, zapewniając bardzo zbliżone do 

rzeczywistych warunki. Zaimplementowane w oprogramowaniu bazy danych zawierają 

zestaw informacji obejmujący wszystkie obiekty graficzne występujące w symulacji. 

Dane te dotyczą m.in. geometrii obiektów trójwymiarowych, kamer i źródeł światła 

czy tekstur. Sygnałami sterującymi wizualizacją, na podstawie których pracuje karta 

graficzna komputera PC, można nazwać wszelkie sygnały, które wynikają z wylicza-

nych na bieżąco równań ruchu symulowanego obiektu z uwzględnieniem modeli 

aerodynamicznych, pogodowych, silnika czy oddziaływania sterowników w kabinie 

symulatora, od których zależy to, co i w jaki sposób system wizualizacji będzie 

prezentował na ekranie. Rysunek 5 przedstawia widok pochodzący z oprogramowania 

FSX oraz przykład trójwymiarowego modelu samolotu.  



 

Maciej Kowalski, Krzysztof Kaźmierczak  

 

32 

  

 

Rysunek 5. a) widok pochodzący z oprogramowania FSX ilustrujący odwzorowanie infrastruktury lotniska; 

b) trójwymiarowy model samolotu przed nałożeniem tekstur i oświetlenia.  

Źródło: https://store.steampowered.com/app/314160/Microsoft_Flight_Simulator_X_Steam_Edition/, 
[dostęp: 19.02.21] oraz [3] 

W związku z powyższym stwierdzono, że na poziomie układu wizualizacji 

zastosowanie programu FSX jest rozwiązaniem całkowicie wystarczającym. Ponadto 

oprogramowanie to zapewnia duże możliwości w obszarze ingerencji w strukturę 

i treść symulacji, umożliwiając implementację własnych modeli samolotów i scenerii 

przedstawiających konkretne lokacje. 

3.2. Komputer klasy PC z kartą graficzną Nvidia GeForce GTX 1060 

Parametry zastosowanego komputera klasy PC zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1. Parametry komputera klasy PC wykorzystywanego w strukturze symulatora 

Parametr Wartość 

System operacyjny Windows 10 

Procesor Intel Core i3 - 7100 

Częstotliwość taktowania procesora [GHz] 3,9 

Pamięć RAM [GB] 16 

Typ systemu 64-bitowy 

Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 1060 

Pojemność dysku twardego [GB] 237 

Źródło: Opracowanie własne 

https://store.steampowered.com/app/314160/Microsoft_Flight_Simulator_X_Steam_Edition/
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W tabeli 2 podano główne parametry charakteryzujące kartę graficzną Nvidia 

GeForce GTX 1060. 

Tabela 2. Parametry karty graficznej Nvidia GeForce GTX 1060 

Parametr Wartość 

Obsługiwana magistrala PCIe 3.0 

Rozmiar [GB] i rodzaj pamięci 3 GB GDDR5 

Szerokość magistrali pamięci [bit] 192 

Częstotliwość taktowania GPU [MHz] 1506 

Obsługiwane złącza wizyjne DP 1.4’, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI 

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 7680x4320 

Źródło: https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/products/10series/geforce-gtx-1060/ [dostęp: 19.02.21] 

Wykorzystywany komputer PC, w strukturze którego zabudowana jest karta gra-

ficzna Nvidia GeForce GTX 1060, powinien bezproblemowo obsługiwać oprogramo-

wanie symulujące lot oraz jednocześnie działające inne aplikacje, zapewniając płynność 

symulacji. Komputer posiada parametry znacznie przewyższające te wymagane przez 

producenta oprogramowania FSX [7]. Wykorzystywana karta graficzna może obsłu-

giwać do czterech urządzeń jednocześnie przy zapewnieniu rozdzielczości HD. Techno-

logia oferowana przez producenta karty graficznej umożliwia w szerokim zakresie 

manipulację właściwościami obrazów prezentowanych na tych urządzeniach, co jest 

bardzo pożądaną cechą z punktu widzenia układu wizualizacji. Postanowiono nie 

ingerować w strukturę sprzętową komputera, jako że jest ona całkowicie wystarczająca 

na potrzeby układu wizualizacji. 

3.3. Układ projektorowy 

Zastosowany w układzie wizualizacji symulatora układ projektorowy składa się 

z zestawu dwóch projektorów GT1080e firmy Optoma. 

Przed rozpoczęciem prac projektory zawieszone były w pozycji odwróconej na 

drewnianej płycie, która zamocowana była do makiety kabiny samolotu OSA za 

pomocą dwóch płaskowników, wykorzystując zasadę ich zaklinowania w konstrukcji 

makiety. Schematy przedstawiające sposób montażu projektorów przed rozpoczęciem 

prac przedstawione są na rysunkach 6 i 7. 

  

Rysunek 6. Schemat przedstawiający sposób montażu projektorów przed rozpoczęciem prac – widok z boku, 

[opracowanie własne] 

https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/products/10series/geforce-gtx-1060/
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Rysunek 7. Schemat przedstawiający sposób montażu pro projektorów przed rozpoczęciem prac –  

widok z góry, [opracowanie własne] 

Biorąc pod uwagę fakt, że układ wizualizacji symulatora lotu samolotu OSA ma 

symulować otoczenie wokół samolotu patrolowego, konieczne było zapewnienie 

dużych wartości kątów pola widzenia odpowiadających przeznaczeniu tego statku 

powietrznego. Właśnie dlatego układ projektorowy jest rozwiązaniem najlepszym, 

a wykorzystanie dwóch projektorów zapewniłoby odpowiednio duże pole powierzchni 

generowanego obrazu. Z tego powodu zdecydowano się zachować zestaw dwóch 

projektorów. Jednak dotychczasowy sposób ich zawieszenia względem makiety 

symulatora i ekranu projekcyjnego – ze względu na brak zachowania odpowiednich 

wartości odległości poziomych i pionowych – nie zapewniał odpowiednich para-

metrów generowanego obrazu otoczenia, głównie luminancji. Luminancja generowa-

nego obrazu wynosiła w przybliżeniu 31 cd/m
2
, co jest wartością za niską, nawet przy 

uwzględnieniu znacznego zaciemnienia pomieszczenia, w którym znajduje się stano-

wisko symulatora. Stwierdzono to, wykorzystując dedykowane narzędzie w postaci 

kalkulatora Projector Throw Distance Calculator ze strony internetowej Projector Central 

[8]. Kalkulator ten oblicza optymalne parametry obrazu uwzględniając odległość 

projekcyjną, rozmiar i format obrazu oraz współczynnik odbicia światła ekranu projek-

cyjnego, jako wynik podając uzyskaną, przybliżoną wartość luminancji obrazu.  

Umieszczenie projektorów w bliskim położeniu względem siebie powodowało 

zbytnie ich nagrzewanie, co skutkowało ich automatycznym wyłączaniem podczas pracy 

z powodu nadmiernego wzrostu temperatury. Dodatkowo konstrukcja zawieszenia 

projektorów była niestabilna, co powodowało drgania obrazu. 

Ponadto obraz z rzutników nie był odpowiednio skonfigurowany ani zsynchroni-

zowany, brak dopasowania do kształtu i rozmiarów ekranu projekcyjnego powodował 

znaczne zniekształcenia. Brak synchronizacji między obrazami generowanymi przez 

projektory powodował wyświetlanie dwóch innych obrazów, w miejsce jednego, 

jednolitego obrazu otoczenia. 
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W związku z powyższym postanowiono zmodyfikować układ zawieszenia projek-

torów oraz skonfigurowanie układ wizualizacji do pracy przy wykorzystaniu specjali-

stycznego oprogramowania.  

3.4. Ekran projekcyjny 

Ekran wykorzystany na dotychczasowym stanowisku symulacyjnym zbudowany 

został z czterech płyt ze spienionego materiału PCW, w kształcie prostokątów o wy-

miarach 2 m x 1 m. Płyty umieszone zostały w aluminiowym stelażu zapewniającym 

sztywność konstrukcji. Tak zbudowany ekran projekcyjny tworzy krzywiznę 

w kształcie łuku w płaszczyźnie poziomej o promieniu 1,4 metra, która obejmuje kąt 

164° [9]. Zdjęcie ekranu projekcyjnego przedstawione jest na rysunku 8. 

 

Rysunek 8. Zdjęcie przedstawiające ekran projekcyjny symulatora lotu samolotu OSA 

Decyzja o pozostawieniu układu projektorowego zdeterminowała wykorzystanie 

ekranu projekcyjnego. W przypadku symulatorów lotu, gdzie konieczne jest zapewnienie 

odpowiedniego poziomu realizmu, stosuje się głównie ekrany sferyczne. Zastosowanie 

ekranu sferycznego pozwala na otrzymanie jednakowej odległości między całością 

obrazu generowanego otoczenia, a punktem wzroku pilota, co umożliwia pilotowi 

jednakowe postrzeganie wszystkich punktów obrazu, inaczej niż w przypadku ekranu 

płaskiego, na którym obraz rozciąga się w kierunku krawędzi. Najbardziej przystępną 

pod względem ekonomicznym i technologicznym metodą realizacji ekranu sferycz-

nego jest wykorzystanie elementów płaskich w formie wielokątów, uzyskując ekran 

zakrzywiony tylko w płaszczyźnie poziomej, tak jak przedstawiono na rysunku 9 [10]. 

Uwzględniając powyższe, stwierdzono, że dotychczasowy ekran projekcyjny jest 

wystarczający na potrzeby symulatora lotu samolotu OSA. 
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Rysunek 9. Przykład realizacji ekranu sferycznego z wykorzystaniem elementów płaskich  

w formie wielokątów. Źródło: [10] 

4. Projekt układu zawieszenia dla zestawu projektorów  

4.1. Cel projektu 

W wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy dotychczasowego układu 

wizualizacji symulatora lotu samolotu patrolowego OSA, stwierdzono, że konieczna 

jest modyfikacja układu zawieszenia projektorów. Wprowadzone zmiany miałyby 

zapewnić korzystniejsze parametry generowanego obrazu w obszarze luminancji 

i kątów pola widzenia oraz wyeliminować przegrzewanie się projektorów i niestabilność 

konstrukcji zawieszenia. W związku z tym jako cel projektu określono zaprojekto-

wanie i wykonanie nowego układu zawieszenia dla zestawu dwóch projektorów, który 

spełniał będzie postawione założenia projektowe.  

4.2. Założenia projektowe 

Zrealizowany układ zawieszenia powinien spełniać następujące założenia 

projektowe: 

 ustalenie miejsca położenia zestawu projektorów, zapewniającego odpowiednie 

parametry generowanego obrazu, korzystniejsze niż w przypadku poprzedniego 

rozwiązania; 

 zapewnienie stałego miejsca montażu zestawu projektorów, ustalającego ich nie-

zmienne położenie względem ekranu projekcyjnego i makiety kabiny symulatora; 

 zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości układu zawieszenia, pozwalającej na 

przeniesienie obciążeń mechanicznych wynikających z ciężaru projektorów; 

 zapewnienie odpowiedniej stabilności konstrukcji układu zawieszenia, tak aby 

możliwie jak najbardziej wyeliminować drgania układu powodujące przemiesz-

czanie się generowanego obrazu otoczenia; 

 zapewnienie takiego miejsca położenia projektorów względem siebie, aby zapewnić 

ich odpowiednią wentylację, eliminując tym samym samoczynne wyłączanie; 

 zapewnienie możliwości ruchu projektora wokół trzech osi, umożliwiając dokładne 

dopasowanie jego położenia do położenia ekranu projekcyjnego; 

 zapewnienie możliwości zablokowania powyżej opisanego ruchu, po dopasowaniu 

położenia projektora. 
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5. Opis procesu realizacji projektu układu zawieszenia dla zestawu 

projektorów 

W celu spełnienia określonych założeń projektowych konieczne było wstępne usta-

lenie miejsca położenia projektorów względem ekranu projekcyjnego, tak aby uzyskać 

odpowiednie parametry generowanego obrazu. W trakcie analizy poprzedniego układu 

zawieszenia projektorów stwierdzono, że odległość projekcyjna w kierunku poziomym 

i pionowym jest za duża, co powoduje generowanie obrazu o za małej wartości lumi-

nancji. Aby określić właściwą odległość projekcyjną, ponownie wykorzystano kalkulator 

Projector Throw Distance Calculator [8]. Założony został odpowiedni, pokrywający 

całość ekranu projekcyjnego rozmiar generowanego obrazu, przy domniemaniu, że 

w przyszłości ekran projekcyjny może zostać zwiększony o kolejne płyty w celu 

poszerzenia pola widzenia pilota w kabinie symulatora.  

W wyniku obliczeń uzyskano przybliżone położenie projektorów względem ekranu 

projekcyjnego oraz wartość luminancji na poziomie 55 cd/m
2
, która jest wartością 

zadowalająca na potrzeby symulatora lotu samolotu OSA, przy zapewnieniu odpo-

wiedniego oświetlenia pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko symulatora. 

Uwzględniając to, że kalkulator odległości projekcyjnej prezentuje jedynie przybliżone 

wartości parametrów generowanego obrazu oraz to, że specyfikacja techniczna posia-

danych projektorów może różnić się od tej określonej przez producenta, dopasowano 

finalne miejsce montażu projektorów, wykorzystując metodę doświadczalną.  

Ze względu na złożoność założeń dotyczących projektowanego układu zawieszenia, 

konieczny jest podział funkcjonalny tego układu na dwa elementy.  

Pierwszym elementem układu zawieszenia powinna być konstrukcja nośna umożli-

wiająca spełnienie wymagań w zakresie ustalenia stałego miejsca położenia projek-

torów względem ekranu projekcyjnego oraz makiety kabiny symulatora, z uwzględ-

nieniem wentylacji projektorów oraz odpowiedniej wytrzymałości i stabilności układu 

zawieszenia. Drugi element układu zawieszenia w postaci uchwytu powinien, oprócz 

spełnienia kryterium wytrzymałości, umożliwić montaż zestawu projektorów do kon-

strukcji nośnej, z zapewnieniem ruchu tych projektorów wokół trzech osi i możliwo-

ścią zablokowania tego ruchu po ustaleniu konkretnego położenia. 

Na rysunkach 10 i 11 przestawiona została zaproponowana koncepcja układu 

zawieszenia, której geometria powinna zapewniać odpowiedni montaż projektorów. 

 
Rysunek 10. Schemat zaproponowanej koncepcji układu zawieszenia zestawu projektorów – widok z góry, 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 11. Schemat zaproponowanej koncepcji układu zawieszenia zestawu projektorów – widok z boku, 

[opracowanie własne] 

5.1. Realizacja konstrukcji nośnej 

Przy wykorzystaniu oprogramowania Solid Edge powstał trójwymiarowy model 

konstrukcji nośnej, na podstawie którego zostały przeprowadzone obliczenia wytrzy-

małościowe. Model zakłada wykonanie konstrukcji nośnej w postaci ramy zbudowanej 

z belek i przedstawiony jest na rysunku 12. 

 

Rysunek 12. Trójwymiarowy model konstrukcji nośnej, w postaci ramy, zaprojektowany  

w oprogramowaniu Solid Edge 

W trakcie przeprowadzonych obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji nośnej, 

jako właściwy określono kształt przekroju poprzecznego belek jako profil kwadratowy 

o wymiarach 20 x 20 x 2 mm wykonany ze stali konstrukcyjnej ogólnego przezna-

czenia S235JR. Aby potwierdzić poprawność przeprowadzonych obliczeń postano-

wiono wykorzystać narzędzia symulacyjne dostępne w oprogramowaniu Solid Edge. 

Narzędzia te pozwalają na przeprowadzenie analizy statycznej układu belek.  

W wyniku symulacji otrzymano wartość maksymalnego naprężenia zginającego 

występującego w układzie belek na poziomie 33,6 MPa, co jest wynikiem porówny-

walnym z tym otrzymanym drogą obliczeń wytrzymałościowych – 33,03 MPa. Różnica 

pomiędzy uzyskanymi wynikami wynika z faktu, że symulacja zakłada dokładniejszy 

kształt przekroju poprzecznego belek, uwzględniający zaokrąglenia rogów profilu 
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kwadratowego, co zostało pominięte przy przeprowadzaniu obliczeń wytrzyma-

łościowych. 

Podsumowując przeprowadzone obliczenia i symulację, stwierdzić można, że zało-

żone parametry ramy są właściwe z punktu wytrzymałości konstrukcyjnej, ponieważ 

naprężenia dopuszczalne dla zginania stali S235JR wynoszą kg = 145 MPa [11]. 

Jednak, aby zapewnić odpowiednią stabilność konstrukcji oraz umożliwić w przyszłości 

montaż na ramie dodatkowych elementów systemów symulatora zdecydowano się 

wykorzystać do budowy ramy profil kwadratowy ze stali S235JR o wymiarach 

40 x 40 x 3 mm.  

Elementy ramy zostały połączone metodą spawania i pomalowane farbą zabez-

pieczającą. Następnie rama została zamontowana do makiety kabiny symulatora 

poprzez przykręcenie zestawem śrub. Połączenie śrubowe umożliwił przyspawany do 

ramy fragment blachy stalowej z nawierconymi otworami. 

5.2. Realizacja uchwytów  

W trakcie analizy możliwych sposobów na realizację uchwytu, dokonano przeglądu 

istniejących już rozwiązań mechanicznych uchwytów projektorowych. Ze względu na 

koszty zakupu gotowych uchwytów projektorowych, spełniających postawione 

założenia projektowe rzędu kilkuset złotych, postanowiono samodzielnie zamodelować 

i zbudować uchwyty. Zdecydowano się wykonanie model uchwytu w oparciu o budowę 

i zasadę działania sprzęgła przegubowego zwanego także przegubem Cardana. 

Zaprojektowany model uchwytu składa się z trzech elementów. Jeden z nich 

umożliwiają montaż projektora do uchwytu, kolejny montaż uchwytu do konstrukcji 

nośnej, a ostatni, w postaci łącznika, pozwala na ruch elementów względem siebie. 

Wszystkie elementy łączone są ze sobą za pomocą śrub, pełniących jednocześnie rolę 

osi umożliwiających ruch elementów. Ruch blokowany jest przy wykorzystaniu 

wkrętów, poprzez skręcenie nimi elementów. 

Przy użyciu programu Solid Edge powstał model uchwytu przedstawiony na 

rysunku 13. Rysunek 13 przedstawia pełny model uchwytu po zmianie położenia kąto-

wego elementów względem siebie. Cyfrą 1 oznaczono wkręty blokujące możliwość 

ruchu. 

 
Rysunek 13. Trójwymiarowy model uchwytu po zmianie położenia kątowego elementów względem siebie,  

1-wkręty blokujące możliwość ruchu 
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Jako metodę wytworzenia uchwytów założono wykorzystanie technologii druku 

3D. Znając właściwości konstrukcyjne materiałów stosowanych w tej technologii 

wytwarzania, wykonano obliczenia wytrzymałościowe, dzięki którym ustalono mini-

malne wymiary oraz strukturę elementów uchwytów. 

 Następnie uchwyty zostały wytworzone na drukarce Prusa i3 MK3S, znajdującej 

się w Zakładzie Awioniki. Wydruk wykonano z materiału PETG, z wypełnieniem 40% 

o strukturze wewnętrznej plastra miodu 3D. Na jednym z wydrukowanych uchwytów 

został przeprowadzony tygodniowy test wytrzymałościowy. Podczas testu ustawiono 

uchwyt w położeniu, w jakim ma na nim docelowo zawisnąć projektor, zablokowano 

to położenie i obciążono ciężarem dwukrotnie większym niż ciężar projektora. 

Pozytywny wynik testu potwierdził poprawność zastosowanych podczas projekto-

wania uchwytów rozwiązań i wykonanych obliczeń wytrzymałościowych.  

Zrealizowany układ zawieszenia zestawu projektorów przedstawiony jest na 

rysunku 14. 

 

Rysunek 14. Zdjęcie zrealizowanego, nowego układu zawieszenia zestawu projektorów 

6. Konfiguracja układu wizualizacji symulatora lotu samolotu OSA 

Zaprojektowany i wykonany nowy układ zawieszenia projektorów pozwolił na 

uzyskanie korzystniejszych parametrów generowanego obrazu poprzez umieszczenie 

projektorów w założonej, określonej na podstawie obliczeń i metody doświadczalnej, 

pozycji. Dzięki zablokowaniu pozycji możliwe było stałe pokrycie ekranu projekcyj-

nego obrazem. Jednak konsekwencją takiego położenia zestawu rzutników względem 

ekranu projekcyjnego było występowanie zniekształceń, przedstawionych poglądowo 

na rysunku 15. 
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Rysunek 15. Zniekształcenia obrazu spowodowane pozycją projektora względem ekranu projekcyjnego. 

Źródło: [10] 

Dodatkowo zniekształcenia te sumowały się z zniekształceniami spowodowanymi 

kształtem ekranu projekcyjnego, przedstawionymi poglądowo na rysunku 16. 

 

Rysunek 16. Zniekształcenia obrazu spowodowane kształtem ekranu projekcyjnego. Źródło: [10] 

Zniekształcenia przedstawione na rysunku 16 wynikały również z faktu, że projek-

tory przeznaczone są do generowania obrazu wyświetlanego na powierzchni płaskiej, 

a nie na powierzchni zakrzywionej.  

Oprócz występowania wspomnianych zniekształceń generowany obraz otoczenia 

nie był jednolity z powodu generowania niezależnego od siebie obrazu przez dwa 

źródła, które nie były ze sobą zsynchronizowane. Rysunek 17 przedstawia generowany 

obraz otoczenia przed dokonaniem konfiguracji układu wizualizacji. 

 

Rysunek 17. Zdjęcie obrazu wyświetlanego na ekranie projekcyjnym przed konfiguracją 
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Obraz wyświetlany na ekranie projekcyjnym z rysunku 17 jest zniekształcony oraz 

niepołączony. Projektory nie współpracują ze sobą, mimo poprawnego podłączenia do 

układu obydwu projektorów, obraz generowany jest tylko przez jeden z nich. 

6.1. Synchronizacja generowanego obrazu  

Na potrzeby synchronizacji generowanego otoczenia postanowiono wykorzystać 

technologię, oferowaną przez producenta zastosowanej karty graficznej Nvidia GeForce 

GTX 1060, o nazwie Nvidia® Surround. Technologia pozwala na zespolenie obrazu 

generowanego przez dwa projektory w jeden ekran. Rysunek 18 przedstawia okno 

konfiguracyjne umożliwiające zmianę ustawień pracy urządzeń podłączonych do karty 

graficznej wykorzystując technologię Nvidia® Surround. 

 

Rysunek 18. Okno zakładki konfiguracyjnej technologii Nvidia® Surround 

Uzyskany efekt synchronizacji obrazu przedstawiony jest na rysunku 19. 

 

Rysunek 19. Zdjęcie obrazu prezentowanego na ekranie projekcyjnym po połączeniu obrazów generowanych 

przez projektory 
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Mimo synchronizacji obrazu generowanego przez projektory nadal widoczne są 

zniekształcenia obrazu. Zauważyć można także, że obrazy nakładają się na siebie 

w centralnej części ekranu. 

6.2. Niwelacja zniekształceń obrazu  

Zniekształcenia wynikające z położenia projektora względem ekranu (rys. 15) można 

skorygować, wykorzystując wbudowane funkcje projektorów służące do korekcji 

trapezoidalnej. Jednak funkcje wbudowane w projektorach nie pozwalają na zniwelo-

wanie zniekształceń spowodowanych kształtem ekranu projekcyjnego (rys. 16). W tym 

celu postanowiono wykorzystać dedykowane oprogramowanie SimPit firmy SimPit 

Technologies. Oprogramowanie to służy do przeprowadzania korekcji geometrycznej, 

rozmywania krawędzi oraz sterowania kolorem generowanego obrazu.  

Pierwszym etapem niwelacji zniekształceń było przeprowadzenie korekcji geome-

trycznej generowanego obrazu otoczenia. Korekcji dokonuje się poprzez manipulację 

punktami i liniami charakterystycznymi, wyświetlanymi na planszy w miejsce obrazu 

otoczenia. Manipulacja przeprowadzona jest w sposób taki, aby możliwie jak najdokład-

niej dopasować kształt planszy do kształtu ekranu projekcyjnego. Zdjęcie generowanego 

obrazu podczas zabiegu korekcji geometrycznej przedstawione jest na rysunku 20. 

 

Rysunek 20. Zdjęcie generowanego obrazu podczas zabiegu korekcji geometrycznej 

Aby poprawić niedoskonałości obrazu, nieusunięte podczas procesu korekcji geo-

metrycznej, przeprowadzono rozmycie krawędzi obrazu. Rozmycie krawędzi obrazu 

polega na częściowym ich zacieniowaniu, co skutkuje efektem rozmycia stwarzającym 

wrażenie płynnych przejść pomiędzy otoczeniem rzeczywistym a generowanym 

obrazem. Zwiększa to odczucie realizmu w symulatorze. Dodatkowo połączenie 

rozmycia krawędzi z operacją nałożenia części generowanych obrazów z projektorów 

na siebie pozwoliło na uzyskanie niewidocznego przejścia pomiędzy połączonymi 

obrazami. Jednak mimo uzyskania dopasowanego przejścia poprzez korekcję geometrii 

wyświetlanego obrazu, przejście nadal było widoczne z powodu różnic w kolorach 

obrazów generowanych przez projektory. 
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Do ujednolicenia kolorów obrazów wyświetlanych przez projektory wykorzystano 

funkcje pozwalające na zmianę stopnia nasycenia obrazu poszczególnymi kolorami. 

Rysunek 21 przedstawia obraz otoczenia po przeprowadzonej konfiguracji. 

 

Rysunek 21. Zdjęcie generowanego obrazu otoczenia w symulatorze po przeprowadzeniu  
procesu konfiguracji 

7. Wnioski 

Zadaniem postawionym w trakcie prac było zmodyfikowanie układu wizualizacji 

symulatora samolotu patrolowego OSA oraz jego konfiguracja. Obie te czynności 

miały na celu poprawę parametrów i jakości generowanego obrazu otoczenia.  

Początkowo przedstawiono definicję układu wizualizacji oraz charakterystykę 

rozwiązań zobrazowania wielkoformatowego stosowanych do projekcji obrazu 

w symulatorach lotu. 

Następnie przedstawiono opis oraz wyniki analizy dotychczasowego układu wizua-

lizacji symulatora lotu samolotu patrolowego OSA. Wskazano elementy, które wyma-

gają modyfikacji. Stwierdzono, że dotychczasowo stosowany układ zawieszenia 

projektorów nie spełnia określonych wymagań, w związku z czym postanowiono 

zaprojektować i wykonać układ zawieszenia pozwalający na zapewnienie korzystniej-

szych parametrów i jakości obrazu. 

Projekt zmodyfikowanego układu zawieszenia powstał w oparciu o istniejące już 

rozwiązania, które wymagały dostosowania na potrzeby układu wizualizacji symulatora 

samolotu OSA. Do tego celu wykorzystano narzędzia w postaci kalkulatora odległości 

projekcyjnej, obliczeń i testów wytrzymałościowych oraz oprogramowania typu CAD. 

Zastosowanie kalkulatora odległości projekcyjnej pozwoliło na określenie przybliżo-

nych parametrów obrazu przed i po wprowadzeniu zmian, dzięki czemu możliwe było 
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wstępne ustalenie położenia zestawu projektorów, które zapewniło korzystniejszą 

wartość luminancji wyświetlanego na ekranie projekcyjnym obrazu.  

Zaproponowane rozwiązanie zmodyfikowanego układu zawieszenia w postaci ramy 

i zestawu uchwytów pozwoliło na umieszczenie projektorów w założonym położeniu 

i spełnienie postawionych w ramach projektu wymagań. Zastosowane metody oblicze-

niowe oraz wykorzystane oprogramowanie typu CAD pozwoliło na zaprojektowanie 

i wykonanie elementów zmodyfikowanego układu zawieszenia, co w połączeniu z prze-

prowadzonymi testami wytrzymałościowymi potwierdziło poprawność zaproponowa-

nych rozwiązań. Wykonana rama posiada naddatek możliwości wytrzymałościowych, 

co może zostać w przyszłości wykorzystane do zamontowania na niej dodatkowych 

elementów systemów symulatora. Zastosowanie technologii druku 3D w trakcie 

projektowania modelu uchwytu okazało się rozwiązaniem korzystnym ekonomicznie 

i elastycznym w formie dostosowywania do potrzeb.  

Wykorzystując technologię Nvidia® Surround oraz specjalistyczne oprogramo-

wanie SimPit, udało się dokonać konfiguracji układu wizualizacji. Technologia firmy 

Nvidia pozwoliła na uzyskanie połączonego obrazu generowanego otoczenia złożonego 

z dwóch pojedynczych obrazów wyświetlanych przez dwa oddzielne projektory. 

Natomiast aplikacja SimPit umożliwiła korekcję geometryczną, rozmycie krawędzi 

oraz synchronizację połączonego obrazu.  

Obecny poziom realizacji układu wizualizacji pozwala na jego elastyczne dosto-

sowanie do potrzeb symulatora lotu w przyszłości. Dodanie dodatkowych płyt ekranu 

projekcyjnego pozwoli na poszerzenie kąta poziomego pola widzenia poprzez pokrycie 

ich polem generowanego obrazu z projektorów. System zaprojektowany jest aktualnie 

w sposób, który pozwala na realizację powyższego ulepszenia poprzez prostą zmianę 

ustawień formatu wyświetlanego obrazu z 4:3 na 16:9 i dostosowanie położenia 

kątowego projektorów, a następnie wykorzystania ponownie aplikacji SimPit do korekcji 

geometrycznej obrazu. 

Podsumowując, dzięki przeprowadzonym zabiegom powstał układ wizualizacji 

zapewniający odpowiednie wrażenia wzrokowe, stwarzające odczucie wykonywania 

rzeczywistego lotu w symulatorze. Zrealizowany układ wizualizacji pozwala na wyko-

rzystanie symulatora samolotu patrolowego OSA w toku nauczania studentów w ramach 

przedmiotów akademickich prowadzonych w Zakładzie Awioniki Wojskowej Akademii 

Technicznej. 
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Projekt układu wizualizacji dla symulatora lotu samolotu patrolowego OSA 

Streszczenie 
Na potrzeby zastosowań dydaktycznych i badawczych w Zakładzie Awioniki opracowuje się symulator 

lotu samolotu patrolowego OSA. Jednym z zadań było wyposażenie stanowiska w pełni funkcjonalny 

układ wizualizacji otoczenia wokół statku powietrznego. Postanowiono zmodyfikować oraz skonfigurować 

istniejące rozwiązanie, tak aby uzyskać poprawę parametrów i jakości generowanego obrazu otoczenia, co 
było głównym przedmiotem prezentowanej pracy. 

W opracowaniu przybliżono zagadnienie układu wizualizacji oraz charakterystykę rozwiązań stosowanych 

do projekcji obrazu w symulatorach lotu. Opisano dotychczasowe stanowisko symulatora i wskazano ele-

menty wymagające modyfikacji. Następnie przedstawiono projekt nowego układu zawieszenia zestawu 
projektorów oraz proces jego realizacji przy wykorzystaniu narzędzi takich jak kalkulator odległości projek-

cyjnej, obliczenia i testy wytrzymałościowe, oprogramowanie typu CAD oraz technologia wytwarzania 

w postaci druku 3D. Kolejno opisano proces konfiguracji układu wizualizacji symulatora za pomocą 

dedykowanego oprogramowania. 
Podsumowując, dzięki przeprowadzonym pracom powstał układ wizualizacji zapewniający odpowiednie 

wrażenia wzrokowe, stwarzające odczucie wykonywania rzeczywistego lotu w symulatorze. Zrealizowane 

modyfikacje układu wizualizacji pozwalają na wykorzystanie symulatora lotu samolotu patrolowego OSA 

w toku nauczania studentów w ramach przedmiotów akademickich prowadzonych w Zakładzie Awioniki 
Wojskowej Akademii Technicznej. 

Słowa kluczowe: symulator lotu, układ wizualizacji, zobrazowanie wielkoformatowe, układ wieloprojek-

torowy, korekcja geometryczna obrazu  

The design of the visualization system for the OSA patrol aircraft simulator 

Abstract 

In the Department of Avionics, the flight simulator of OSA patrol aircraft is being developed for research 
and didactic purposes. One of the tasks was to equip the station with a fully functional visualization system 

of the environment around the aircraft. It was decided to modify and configure the existing solution to 

improve the parameters and quality of the generated image of the environment, which was the main subject 

of the presented work. 
The study presents the problem of visualization system and the characteristics of solutions used for image 

projection in flight simulators. The flight simulator's state before modification was described and elements 

requiring alteration were pointed out. Then, the project of a new suspension system for a set of projectors 

and the process of its implementation with the use of tools such as a projection distance calculator, 
calculations and strength tests, CAD software and 3D printing technology were presented. The process of 

configuring the simulator visualization system using dedicated software is described successively. 

In summary, thanks to the work carried out, a visualization system was created that provides the appro-

priate visual impressions, creating the feeling of performing a real flight in the simulator. The implemented 
modifications of the visualization system allow the use of the OSA patrol aircraft flight simulator while 

teaching in academic subjects conducted at the Department of Avionics of the Military University of 

Technology. 

Keywords: flight simulator, visualization system, large format imaging, multiprojector system, geometric 
image correction 
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Badania symulacyjne wyrzutni bsp  

z elektrycznym napędem liniowym 

1. Wstęp 

Przemysł lotniczy jest jedną z gałęzi gospodarki, na której bazują pozostałe. 

Rozwiązania, które można spotkać w przemyśle samochodowym lub morskim często 

mają swój początek w lotnictwie. Wyrzutnie bezzałogowych statków powietrznych są 

rozwiązaniem umożliwiającym zaoszczędzić paliwo podczas procedury wystrzeli-

wania bezzałogowego statku powietrznego, które później może być wykorzystane do 

wykonywania długotrwałych operacji lotniczych. W niniejszej pracy zostanie przepro-

wadzona analiza wyników badań numerycznych wyrzutni bezzałogowych statków 

powietrznych. Badania mają na celu sprawdzenie poprawności założeń konstruk-

cyjnych projektu. 

2. Klasyfikacja wyrzutni 

Wyrzutnie bsp mogą być wyposażone w jedne z trzech rodzajów napędów: 

mechaniczny, pneumatyczny lub elektryczny. Napęd mechaniczny jest to najbardziej 

prymitywny rodzaj napędu wyrzutni. Może być realizowany poprzez wyrzut z ręki lub 

wystrzał z kuszy. W napędach tego typu nie można ściśle regulować siły wyrzutu. 

Można tylko w przybliżeniu określić maksymalną siłę wyrzutu (rys. 1). 

 
Rysunek 1. Przykład wyrzutni o napędzie mechanicznym [11] 

Drugim rodzajem napędów w wyrzutniach są napędy pneumatyczne (rys. 2). 

W napędzie pneumatycznym możliwe jest jedynie wstępne określenie siły wyrzutu na 

podstawie ciśnienia w akumulatorze pneumatycznym. Minusem tego napędu jest brak 

możliwości regulacji prędkości podczas wystrzału statku powietrznego. 

                                                                   
1 mariusz.janczewski@wat.edu.pl, Zakład Awioniki, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl. 
2 krzysztof.falkowski@wat.edu.pl, Zakład Awioniki, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl. 



 

Mariusz Janczewski, Krzysztof Falkowski  

 

48 

 

Rysunek 2. Przykład wyrzutni o napędzie pneumatycznym [1] 

Ostatnim rodzajem napędu wykorzystywanym w wyrzutniach jest napęd elek-

tryczny. Napęd ten posiada wiele zalet. Po pierwsze napęd ten jest cichy w porównaniu 

do pozostałych typów napędów. Cecha ta jest istotna podczas wykorzystywania 

napędu w pobliżu miejsc zurbanizowanych. Kolejnym atutem silników liniowych jest 

duża niezawodność pracy. Wyeliminowanie napędów pośredniczących pomiędzy 

układem wytwarzającym energię a układem wykonawczym minimalizuje możliwość 

wystąpienia usterki. Ponadto liniowe silniki elektryczne spełniają wymagania ochrony 

środowiska. Jeśli energia produkowana do ich pracy pochodzi z odnawialnych źródeł 

energii, to ilość szkodliwych cząsteczek wydzielanych do atmosfery jest zredukowana 

do absolutnego minimum. 

3. Koncepcja układu 

Projektowany elektryczny napęd liniowy w porównaniu do konwencjonalnych 

układów napędowych wyrzutni będzie posiadał dodatkowe cechy, które go wyróżniają 

[3]. Wszystkie wyrzutnie bsp mają głownie za zadanie wystrzelić statek powietrzny 

(rys. 3). Projektowana wyrzutnia będzie posiadała również możliwość przechwytywania 

bsp podczas ich lądowania (rys. 4). Jest to innowatorskie rozwiązanie. W celu możli-

wości wylądowania statku powietrznego należy znać pozycję wyrzutni oraz bsp, 

a następnie zsynchronizować ich ruch względem siebie. Istotne jest to, aby w ściśle 

określonych jednostkach czasu zespół wyrzutnia bsp znajdowały się w tym samym 

punkcie. Synchronizacja prędkości jest nieprawidłowym rozwiązaniem. Podmuchy 

powietrza oraz różne opory aerodynamiczne poszczególnych układów powodowałyby 

poważne utrudnienia w lądowaniu lub nawet mogłyby doprowadzić do katastrofy. 

 

Rysunek 3. Procedura startu bsp z wyrzutni [2] 
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Rysunek 4. Procedura lądowania bsp na wyrzutni [12] 

Aby można było przeprowadzić badania symulacyjne wyrzutni należy również 

przedstawić koncepcję układu budowa i działanie. Koncepcja układu została zapro-

jektowana w programie Solidworks (rys. 5). Układ wyrzutni zbudowany jest z wózka 

jezdnego poruszającego się po szynach lub lewitującego nad nim. Wyrzutnia wypo-

sażona jest w układ stabilizacji kąta natarcia platformy. Układ taki pozwala na jego 

powszechne wykorzystanie. Możliwość zmiany kąta natarcia pozwala na start oraz 

lądowanie różnego rodzaju statków powietrznych z określonej grupy wagowej. Każdy 

ze statków może potrzebować innego kąta natarcia w celu uzyskania optymalnych 

parametrów startu lub lądowania. 

 

Rysunek 5. Projekt koncepcyjny wyrzutni [opracowanie własne] 

4. Analiza badań symulacyjnych 

4.1. Wstęp 

Wyniki badań przedstawione w poniższym artykule pozwolą na dobór elementów 

składowych wykorzystanych podczas budowy wyrzutni bsp. Jest to niezbędny etap 

projektowania. Dzięki niemu można uniknąć błędnego doboru elementów, co w przy-

szłości skutkowałoby nieprawidłową pracą całego systemu. Aby zoptymalizować dobór 

elementów składowych oraz kształt wyrzutni należy przeprowadzić badania symulacyjne. 

4.2. Długość toru oraz prędkość startu 

Bardzo istotną informacją jest dobór takiego zespołu napędowego, pozwalającego 

dla określonego typu bezzałogowych statków powietrznych osiągnięcie prędkości 

startowej w jak najkrótszym czasie oraz na określonej długości toru. Istotne jest rów-

nież, aby wyrzutnia na całym odcinku drogi zdołała rozpędzić statek powietrzny a na-
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stępnie sama wyhamować. Do pomiarów założono, iż wyrzutnia docelowo będzie poru-

szała się po torze w sposób bezstykowy, lewitując nad nim. Parametry, które są zmienne 

dla całego zespołu, wyrzutnia oraz bsp to ciąg silnika liniowego, współczynnik oporu 

aerodynamicznego oraz masa. 

4.2.1. Masa układu 

Projektując układ z napędem pozwalający na uzyskanie większej akceleracji układu 

zwiększa się również jego masę. Masa całego układu może być również zwiększona 

poprzez montaż cięższego bezzałogowego statku powietrznego na platformie. Wyniki 

symulacji (rys. 6 i 7) obrazują zmianę położenia oraz prędkości w czasie dla określonej 

masy wyrzutni wraz z bezzałogowym statkiem powietrznym. Parametrami stałymi są 

siła ciągu 10 niutonów oraz współczynnik siły oporu k = 0,6. Analizując wyniki, można 

zauważyć, iż bardzo dobrym rozwiązaniem jest start całego zestawu dla masy do 

8 kilogramów. Statek powietrzny uzyskał prędkość około 1 [m/s] w drugiej sekundzie. 

Znając zakres masowy statków powietrznych, które będą wystrzeliwane i wyhamo-

wywane oraz zakładając wstępnie masę wyrzutni około 5 kilogramów, nie uzyskamy 

większych wartości przyspieszenia. 

 

Rysunek 6. Wykres zależności położenia wyrzutni w czasie dla różnych wartości masy [opracowanie własne] 
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Rysunek 7. Wykres zależności prędkości wyrzutni w czasie dla różnych wartości masy [opracowanie własne] 

4.2.2. Współczynnik oporu czołowego 

Kolejnym etapem było zbadanie wpływu zmiany współczynnika oporu czołowego. 

Założono, iż kształt wyrzutni w przekroju bocznym jest w postaci trójkąta. Współ-

czynnik oporu czołowego dla tego kształtu wynosi około k = 0,5. Następnie należało 

określić współczynnik oporu statku powietrznego znajdującego się na platformie. 

Wartość oporu czołowego dla statku powietrznego w układzie samolotu (np. F16) dla 

kątów natarcia pomiędzy 8 do 10 stopni nie przekracza wartości 0,1. Założono 

w przybliżeniu, iż sumaryczna wartość współczynnika oporu czołowego dla całego 

układu wynosić będzie około Cx = 0,6 do Cx = 0,7. Poniżej przedstawiono wyniki 

badań dla różnych wartości współczynnika oporu zaczynając od wartości 0,5 dla sam 

wyrzutni. Z wykresów (rys. 8 i 9) odczytać można, iż wpływ współczynnika oporu 

czołowego ma mniejsze znaczenie niżeli wpływ masy. Poniższe symulacje zostały 

przeprowadzone dla wartości masy 8 kilogramów oraz wartości siły ciągu zespołu 

napędowego F = 10 [N]. 

4.2.3. Siła ciągu układu napędowego 

Ostatnim elementem jest dobór jednostki napędowej pozwalającej na osiągnięcie 

wymaganej siły ciągu wyrzutni. Zakładając, iż masa całego zespołu wyrzutnia oraz bsp 

wynosi maksymalnie 10 kilogramów oraz współczynnik oporu k = 0,66, została 

przeprowadzona symulacja, której wyniki przedstawione są poniżej. Wykorzystując 

w układzie silnik liniowy o większej mocy, zostaje uzyskany większy ciąg wyrzutni. 

Większy ciąg silnika, pozwala na osiągnięcie w krótszym czasie prędkości docelowej. 

Poniżej przedstawiono wyniki symulacji przeprowadzonej w programie Matlab [10], 

obrazującej zależność prędkości oraz położenia wyrzutni w funkcji czasu. Analizując 

wyniki zauważyć można, iż dla stałej całkowitej masy startowej całego układu oraz 

stałego współczynnika oporu aerodynamicznego prędkość (rys. 11) oraz położenie 

(rys. 10) zmienia się znacząco. Zwiększając siłę ciągu zespołu napędowego z 10 do  
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50 [N], zostaje uzyskana prawie trzy razy większa prędkość już w drugiej sekundzie po 

starcie. Jest to bardzo istotne gdyż bezzałogowe statki powietrzne ze względu na brak 

załogi mogą znosić większe przeciążenie. Wyrzutnia bsp, w której zespół napędowy 

posiada co najmniej 30 [N] ciągu jest w stanie w ciągu dwóch sekund osiągnąć pręd-

kość 5,5 [m/s]. Takie przyspieszenie jest wystarczające, aby wystrzelić bsp. Napęd, który 

zostanie wykorzystany do projektowanego układu posiada maksymalną siłę ciągu 

72 [N]. Jest to siła prawie dwukrotnie większa od wartości minimalnej. Taki zapas 

mocy pozwoli na kompensację strat wywołanych zewnętrznymi zakłóceniami. 

 
Rysunek 8. Wykres zależności położenia wyrzutni w czasie dla różnych wartości współczynnika oporu 

czołowego [opracowanie własne] 

 
Rysunek 9. Wykres zależności prędkości wyrzutni w czasie dla różnych wartości współczynnika oporu 

czołowego [opracowanie własne] 
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Rysunek 10. Wykres zależności położenia wyrzutni w czasie dla różnych wartości siły ciągu zespołu 

napędowego [opracowanie własne] 

 

Rysunek 11. Wykres zależności prędkości wyrzutni w czasie dla różnych wartości siły ciągu zespołu 

napędowego [opracowanie własne] 

4.3. Obliczenia wytrzymałościowe 

4.3.1. Wstęp 

Kolejnym etapem w projekcie było przeprowadzenie symulacji obrazującej rozkład 

obciążeń oraz maksymalne ugięcie występujące w układzie. Symulacja została prze-

prowadzona w programie Solidworks przy użyciu dodatku Simulation. Materiały wyko-

rzystane w symulacji to PA typ 6 oraz ABS. Górna platforma wyrzutni bsp została 
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obciążona obciążeniem statycznym równym 400 [N]. Wartość ta uzależnione jest tym 

iż podczas lądowania siły dynamiczne działające na platformę mogą być dużo większe. 

Z uwagi na to podczas obliczeń zastosowano współczynnik bezpieczeństwa k = 3. 

Analiza badań pokazuje wskaźniki jakościowe obrazujące czy materiały, z jakich 

byłaby być zbudowana wyrzutnia, spełniałyby warunki wytrzymałościowe. 

4.3.2. Materiał ABS 

Pierwszym materiałem wykorzystanym do symulacji był materiał ABS. Materiał 

ten jest powszechnie wykorzystywany do produkcji elementów w przemyśle moto-

ryzacyjnym oraz lotniczym. Charakteryzuje się on niską gęstością g = 1,05 [g/cm^3] [4] 

oraz dużymi wartościami naprężeń dopuszczalnych. Na rysunku poniżej zostały przed-

stawione wyniki badań numerycznych dla tego materiału. Wynik badań numerycznych 

(rys. 12) obrazuje rozkład momentów na całej wyrzutni. Większość sił oddziały-

wujących na wyrzutnię zawiera się w przedziale od 9,36*10^2 [N/m^2] do 3,22*10^7 

[N/m^2]. Największe wartości momentów znajdują się w miejscach mocowania 

układu zawieszenia z dolną platformą. Wartość w tych miejscach wynosi 7,748*10^8 

[N/m^2]. Maksymalne momenty jakie może przenosić ABS wynoszą około 6,37*10^5 

[N/m^2] [5]. Niestety materiał nie spełnia warunków wytrzymałościowych postawio-

nych w założeniach konstrukcyjnych projektu. 

 

Rysunek 12. Rozkład wartości naprężeń na modelu wyrzutni dla materiału ABS, [opracowanie własne] 

Ponadto została przeprowadzona również analiza przemieszczeń całego układu. 

Analiza ta jest również bardzo istotna pod względem niezawodności działania całego 

układu. Szczelina powietrzna pomiędzy biegnikiem a induktorem w silniku liniowym 

wynosi około 1,5 [mm]. Dolna platforma wyrzutni nie może ugiąć się powyżej tych 
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wartości. Przekroczenie wartości maksymalnych spowodowałoby zablokowanie silnika, 

co w konsekwencji doprowadziłoby do jego trwałego uszkodzenia. Poniżej przedsta-

wiona została analiza ugięć wyrzutni (rys.13). Maksymalne wartości ugięcia występują 

na górnej platformie i wynoszą 2,63 [mm]. Platforma dolna do której przymocowany 

jest biegnik silnika ugina się do wartości 1,4 [mm]. Nie przekracza on wartości maksy-

malnych, natomiast jest tylko o 0,1 mm od dopuszczalnych wartości maksymalnych. 

Jest to tylko około 6 % wartości całej szczeliny powietrznej. Materiał ten nie może być 

wykorzystany podczas budowy wyrzutni, gdyż nie spełnia obu warunków koniecz-

nych. 

 

Rysunek 13. Rozkład wartości ugięcia modelu wyrzutni dla materiału ABS, [opracowanie własne] 

4.3.3. Materiał PA6 

Kolejnym materiałem poddanym badaniom numerycznym jest materiał aluminium 

PA typ 6. Poniżej (rys. 14) przedstawiony został rozkład naprężeń na całej wyrzutni. 

Większość sił oddziaływujących na platformę waha się w zakresie od 1,396*10^3 

[N/m^2] do 5,8*10^7 [N/m^2]. Największe wartości naprężeń, podobnie jak w po-

przedniej symulacji, występują w miejscu mocowania zawieszenia górnej platformy 

z dolną. Wartość tego naprężenia wynosi 7,061*10^8 [N/m^2]. Maksymalne naprężenia 

nie powodujące trwałych zniekształceń w materiale, jakie może przenieść PA typ 6 

wynoszą 3,9*10^8 [N/m^2] [6]. Warunek pierwszy pozwalający na wykorzystanie 

materiału do budowy wyrzutni jest spełniony. Natomiast należy wziąć pod uwagę, iż 

w miejscach, w których działają naprężenia większe od dopuszczalnych na przykład 

sworznie należy zastosować inne materiały spełniające właściwości wytrzymało-

ściowe. Gęstość aluminium PA 6 wynosi około 2,79 [g/cm^3] [7] co w porównaniu do 

ABS jest materiałem prawie trzy razy cięższym. Z uwagi na wysokie wymogi posta-

wione na etapie projekty koncepcyjnego konieczne jest użycie takiego materiału. 
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Rysunek 14. Rozkład wartości naprężeń na modelu wyrzutni dla materiału PA 6, [opracowanie własne] 

Kolejnym etapem badań materiału PA6 było sprawdzenie wartości maksymalnego 

ugięcia materiału (rys. 15). Maksymalne ugięcie wyrzutni dla materiału PA6 wyniosło 

2,28 [mm]. Ugięcie to analogicznie jak w poprzednim badaniu znajdowało się na 

górnej platformie. Platforma dolna wyrzutni w poniższym badaniu numerycznym 

osiągnęła wartości ugięcia od 1*10^-3 [mm] do 8,5*10^-1[mm]. Maksymalne wartości 

ugięcia, podobnie jak w badaniu poprzednim, nie przekraczają wartości dopuszczal-

nych. W porównaniu do badania poprzedniego wartość maksymalnego ugięcia na 

platformie dolnej wynosi około 57% wartości dopuszczalnych. Jest to kolejny argu-

ment o słuszności wyboru materiału PA6 do budowy wyrzutni. Materiał spełnia oba 

warunki konieczne, może zostać wykorzystany do budowy wyrzutni. 

 

Rysunek 15. Rozkład wartości ugięcia modelu wyrzutni dla materiału PA6, [opracowanie własne] 
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4.3.4. Badania wytrzymałościowe układu zawieszenia 

Kolejnym etapem jest dobór materiału dla układu zawieszenia górnej platformy. 
Aby to zrobić, należy również dokonać analizy wytrzymałościowej elementu. Badanie 
to ma na celu dobór materiału, który będzie elastyczny i jednocześnie miał dużą 
wytrzymałość zmęczeniową. Siła nacisku jaka została dobrana do elementu wynosi 
200 [N]. Jest to połowa wartości maksymalnej z uwagi na to, iż w wyrzutni znajdują 
się dwa punkty podparcia nad tylną osią. Cały układ posiada cztery punkty podparcia, 
dwa tylne to amortyzatory, natomiast dwa przednie to siłowniki teleskopowe. Miejsce 
zakotwiczenia statku powietrznego znajduje się nad tylną osią. Przewidziano, iż cały 
ciężar będzie przenoszony z górnej platformy na dolną przez amortyzatory. Do 
symulacji założono, iż materiałem, z jakiego jest wykonany resor to stal stopowa 
o granicy sprężystości 2,1*10^11 [N/m^2] [8]. Z analizy wytrzymałościowej wynika 
(rys.16), iż naprężenia, jakie głównie występują w resorze mieszczą się w granicach 
pomiędzy 8,23*10^2 [N/m^2] a 1,21*10^2 [N/m^2]. Niemniej jednak należy zwrócić 
uwagę, iż największe naprężenia występują w miejscach mocowania amortyzatora 
z górną platformą i wynoszą 3,63*10^8 [N/m^2]. Poszukując materiału na resor, należy 
uwzględnić wartości maksymalne, jakie występują w rozpatrywanym elemencie. Po 
przeprowadzeniu badań numerycznych stwierdzono, iż stal stopowa wykorzystana do 
symulacji spełnia warunki wytrzymałościowe. 

 
Rysunek 16. Rozkład wartości naprężeń na modelu wyrzutni dla resora, [opracowanie własne] 

W programie Solidworks została również dokonana analiza ugięcia resora. Z rysun-
ku odczytać można iż maksymalne ugięcie resora występuje w jego środkowej części, 
miejscu zakotwiczenia z dolną platformą i wynosi 0,2497 [mm]. Niska wartość ugięcia 
resora (rys. 17) spowodowana jest dużymi wartościami wytrzymałościowymi materiału. 
Podsumowując, materiał wykorzystany podczas symulacji spełnia warunki wytrzyma-
łościowe. 

 
Rysunek 17. Rozkład wartości ugięcia modelu wyrzutni dla resora, [opracowanie własne] 
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4.4. Badania symulacyjne układu sterowania kątem pochylenia platformy 

Następnym etapem jest przeprowadzenie badań symulacyjnych zmiany kąta pochy-

lenia górnej platformy. Układ ten jest realizowany poprzez wysuw tłoczyska siłownika. 

Podsystem ma na celu w bardzo krótkim czasie dokonać zmiany kąta pochylenia 

platformy, w celu zoptymalizowania siły nośnej bezzałogowego statku powietrznego. 

W zależności od masy oraz od panujących warunków zewnętrznych: kierunek i siła 

wiatru, należy ustawić taki kąt nachylenia platformy górnej, aby droga startu lub hamo-

wnia była jak najkrótsza. Program, jaki został wykorzystany do tego celu, to Fluidsim-

Pneumatic. W programie został zaprojektowany układ pneumatyczny składający się 

z siłownika dwustronnego działania wraz z zaworem rozdzielającym pięciodrogowym 

trójpołożeniowym z proporcjonalnym elementem sterującym (rys. 18). Wraz z układem 

pneumatycznym został zaprojektowany również elektryczny układ sterujący. Układ 

elektryczny składa się z generatora sygnału odpowiadającego za zmianę sygnału 

wejściowego, czujnik kąta wysunięcia siłownika, regulatora PID oraz cewki zaworu 

rozdzielającego. Istotne parametry, jakie należało uwzględnić w projektowanym 

układzie to: nacisk platformy górnej na siłownik parametry geometryczne siłownika 

ciśnienie zasilania układu pneumatycznego oraz maksymalne natężenie przepływu 

płynu. Nacisk, jaki został dobrany na etapie projektowania na jedno tłoczysko, wynosi 

30 kilogramów. Spowodowane jest to tym, iż podczas hamownia wyrzutni wraz 

z zakotwiczonym na platformie bezzałogowym statkiem powietrznym siła bezwładności 

będzie działać w kierunku siłowników. Podczas projektowania układu założono, iż 

maksymalna siła hamowania układu będzie wynosić 1G. Aby uniknąć przypadkowego 

uszkodzenia siłownika w postaci zgięcia lub złamania tłoczyska, został on zaprojek-

towany dla maksymalnych sił działających na niego. 

 

Rysunek 18. Schemat elektryczny układu elektropneumatycznego, [opracowanie własne] 

Nastawy regulatora PID w układzie elektrycznym zostały dobrane poprzez wyko-

rzystanie metody Ziglera-Nicholsa [9]. Następnie zostały one dostrojone ręczne, w celu 

uzyskania optymalnych szybkości odpowiedzi układu. Na poniższym wykresie (rys. 19) 

przedstawione zostały wyniki symulacji w programie. Przebieg górny reprezentuje 
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odpowiedź układu, natomiast przebieg dolny jest to sygnał wejściowy podany do układu 

przez generator sygnału. Amplituda sygnału wejściowego wynosi 1 [V]. Wartość ta 

odpowiada 6 [mm] wysunięcia tłoczyska Na wykresach zauważyć można, iż czas 

odpowiedzi układu na zadany sygnał wejściowy wynosi około 1 sekundę. Podsumo-

wując, układ ten ma na celu w bardzo krótkim czasie zmieniać kąt pochylenia plat-

formy w celu optymalizacji kąta natarcia bsp. Zakładając, iż czas wystrzału bsp jest 

krótki, układ w głównej mierze powinien zoptymalizować kąt pochylenia przed startem 

lub lądowaniem bsp. 

  

Rysunek 19. Wykres zależności odpowiedzi układ w funkcji czasu, [opracowanie własne] 

5. Podsumowanie 

Zaprojektowany model wyrzutni z elektrycznym napędem liniowym jest nowa-

torskim rozwiązaniem. Wszystkie dotychczasowe rozwiązania mają za zadanie tylko 

rozpędzanie statku powietrznego. Zaprezentowana powyżej wyrzutnia będzie miała 

również możliwość lądowania na niej bezzałogowego statku powietrznego. Z uwagi na 

taką cechę wyrzutni konieczne będzie precyzyjne sterowanie prędkością i położeniem 

wyrzutni względem lecącego bezzałogowca. Powyższe badania potwierdziły słuszność 

założeń konstrukcyjnych. Materiał aluminium typ PA6 spełnia wymagania wytrzyma-

łościowe. Maksymalne naprężenia platformy wynoszące 7,061*10^8 [N/m^2] nie 

przekraczają wartości dopuszczalnych. Zawieszenie górne platformy z dolną przy 

wykorzystaniu resora pozwoli na zachowanie miękkiego lądowania bezzałogowych 

statków powietrznych. Wartość ugięcia platformy dolnej przy zastosowaniu materiału 

aluminium typ PA6 wyniosła 0,85 [mm]. Taka wartość nie spowoduje zablokowania 

induktora podczas jego ruchu względem statora. Ugięcie zawieszenia resorującego górną 

platformę wynosi maksymalnie 0,2497 [mm]. Dzięki zastosowaniu takich materiałów 

do budowy resora układ będzie przejmował obciążenia dynamiczne wywołane lądowa-

niem bezzałogowego statku powietrznego. Zachowa przy tym jednocześnie swoją 

sztywność, aby kąt pochylenia platformy górnej nie zmieniał się znacząco. Badanie 

symulacyjne charakterystyk dynamicznych dla wysuwania się tłoczyska siłownika 

potwierdzają słuszność zastosowanego regulatora PID. Układ w przeciągu około 0,1 [s] 

jest w stanie odpracować pozycję zadaną. 
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Badania symulacyjne wyrzutni bsp z elektrycznym napędem liniowym 

Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych elektrycznego napędu liniowego. Badania 

te zostały przeprowadzone w programie do projektowania 3D Solidworks, programowania MATLAB oraz 

projektowania układów elektropneumatycznych Fluidsim-Pneumatic. Badania miały na celu sprawdzenie 

poprawności założeń konstrukcyjnych koncepcji projektu. Metody obliczeń wykorzystane w przeprowa-
dzonych badaniach symulacyjnych są metodami numerycznymi. Z uzyskanych wyników wynika, iż 

koncepcja wyrzutni z napędem elektrycznym będzie w stanie rozpędzać bezzałogowe statki powietrzne. 

Kolejnymi etapami pracy będzie przeprowadzenie badań symulacyjnych mających na celu sprawdzenie 

możliwość lądowania bsp na wyrzutni oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych samego napędu. Po 
zweryfikowaniu poprawności działania całego systemu będzie mógł być wykorzystywany w lotnictwie 

cywilnym oraz wojskowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu bezzałogowe statki powietrzne będą mogły 

zaoszczędzić energię podczas startu i lądowania. 

Słowa kluczowe: wyrzutnia bsp, badania symulacyjne 

Simulation tests of the BSP launcher with an electric linear drive 

Abstract 
The article presents the results of simulation tests of an electric linear drive. These tests were carried out in 

3D Solidworks design, MATLAB programming and Fluidsim Pneumatic electropneumatic systems design. 

The research was aimed at checking the correctness of the construction assumptions of the project concept. 

The calculation methods used in the simulation studies are numerical. The obtained results show that the 
concept of an electrically powered launcher will be able to accelerate unmanned aerial vehicles. The next 

stages of the work will be to conduct simulation tests to check the possibility of landing the UAV on the 

launcher and to conduct Simulation tests of the propulsion itself. After verifying the correct operation of 

the entire system, it will be able to be used in both civil and military aviation. Thanks to this solution, 
unmanned aerial vehicles can save energy during take-off and landing. 

Keywords: bsp launcher, simulation studies 
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Hybrydowe układy napędowe wykorzystywane 

w bezzałogowych statkach powietrznych  

1. Wstęp 

Ogniwo paliwowe (FC, ang. Fuel cell) jest to urządzenie elektromechaniczne prze-

twarzające energię chemiczną bezpośrednio na energię elektryczną. W tym procesie 

obserwujemy jednostopniową zmianę energii, która w odróżnieniu do wielostopnio-

wych procesów zmiany energii chemicznej na elektryczną (z chemicznej przez cieplną 

i mechaniczną do elektrycznej) cechuje się zdecydowanie mniejszym wpływem na 

środowisko naturalne. Procesy opierające się na spalaniu paliw niosą za sobą wiele 

negatywnych globalnych następstw, takich jak: zmiany klimatu, zubożenie warstwy 

ozonowej, kwaśne deszcze – a w konsekwencji zmniejszanie pokrywy roślinnej. 

Ponadto technologie te są w pełni zależne od ograniczonych zasobów paliw kopalnych. 

Dla odmiany ogniwa paliwowe zapewniają wydajny i „czysty” mechanizm konwersji 

energii. Dodatkowo są one kompatybilne z odnawialnymi źródłami energii (jak wodór) 

i stanowią podstawę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa energetycznego – 

w rezultacie są one postrzegane jako przyszłościowe urządzenia do konwersji energii. 

Kolejną zaletą jest statyczny charakter, co przekłada się na pracę bez hałasu i wibracji. 

Podsumowując, ogniwa paliwowe zapewniają czystszą, wydajniejszą i możliwie 

najbardziej elastyczną konwersję energii chemicznej na elektryczną. 

W szczególności ogniwa paliwowe z polimerową membraną elektrolityczną 

(PEMFC) są najbardziej obiecującym rodzajem wchodzącym już w fazę komercjali-

zacji. Niemniej jednak dalsze badania są konieczne w celu obniżenia kosztów 

produkcji ogniw paliwowych, jak również zwiększenia ich trwałości i optymalizacji 

ich wydajności.  

Celem tej pracy był przegląd aktualnych osiągnięć w hybrydowych układach 

napędowych stosowanych w bezzałogowych statkach powietrznych (UAV, ang. 

Unmanned Aerial Vehicle).  

2. Trzej Muszkieterowie ogniw paliwowych 

Ostatnie osiągnięcia w tematyce ogniw paliwowych pokazują ogromny potencjał 

wydłużenia czasu lotu bezzałogowych statków powietrznych przy zadowalającej 

oszczędności paliwa. Z powodu wykorzystania czystego i odnawialnego wodoru lub 

paliwa metanolowego układy napędowe wykorzystujące FC są obiecującą alternatywą 

dla konwencjonalnych silników spalinowych (ICE, ang. internal combustion engine).  

Możemy wyróżnić trzy najpopularniejsze, używane do zasilania UAV, ogniwa 

paliwowe: 

 z polimerową membraną elektrolityczną (ang. polymer electrolyte membrane FC); 

 z bezpośrednim metanolem (ang. direct methanol FC); 

 ze stałym tlenkiem (ang. solid oxide FC); 

                                                                   
1 przemyslaw.wojciechowski@wat.edu.pl, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia 

i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, https://wml.wat.edu.pl/. 
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Ze względu na ograniczenia w wydajności układów napędowych, w których zasto-

sowano tylko FC, zaleca się stosowanie hybrydowych rozwiązań, które integrują FC 

z innymi źródłami zasilania, takimi jak: akumulatory, superkondensatory, ogniwa 

słoneczne czy konwencjonalne silniki spalinowe. 

3. Konstrukcje hybrydowe  

W związku z tym, że gęstość mocy i gęstość energii źródeł determinują siłę napę-

dową i długość lotu, układy napędowe są szczególnie ważne dla bezzałogowych statków 

powietrznych. UAV zasilane są zazwyczaj konwencjonalnymi silnikami spalinowymi 

lub elektrycznymi. Wykorzystanie silników spalinowych wiąże się nie tylko z uzyska-

niem mocy i energii wysokiej gęstości, lecz również z powstaniem wibracji od silnika, 

niską wydajnością, nadmierną masą, generowaniem hałasu oraz szkodliwymi produk-

tami spalania paliwa. W porównaniu z UAV wykorzystującymi układy oparte na 

silnikach spalinowych, UAV napędzane silnikami elektrycznymi są lżejsze i bardziej 

niezawodne, a co więcej, ich reakcja na obciążenia dynamiczne jest zdecydowanie 

szybsza. 

Wykorzystanie układów hybrydowych znacząco wpływa na ogólną wydajność 

konstrukcji napędowych opartych na ogniwach paliwowych. Zgodnie z pracą S. 

Howroyd i R. Chen [1], projekty konstrukcji napędów hybrydowych powinny 

uwzględniać trzy główne cele:  

 regulację;  

 ochronę; 

 zrównoważenie.  

Regulacja oznacza, że napięcie na szynie DC oraz napięcie/prąd wyjściowy źródeł 

zasilania powinny być aktywnie kontrolowane przez regulatory.  

Poprzez ochronę należy rozumieć to, że moc wyjściową źródeł zasilania można 

odłączyć, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo każdego źródła zasilania (w szcze-

gólności ogniwa paliwowe powinny być chronione przed prądem wstecznym, tak aby 

zapewnić im bezpieczną pracę i przedłużyć ich żywotność) [2, 3]. 

Zrównoważenie oznacza, że konstrukcja hybrydowa może dopasować napięcie 

wyjściowe każdego źródła zasilania, a następnie efektywnie wykorzystać wyższość 

poszczególnych źródeł energii do realizacji rozdziału mocy. 

Powszechnie wiadomo, że połączenie systemu ogniw paliwowych z urządzeniami 

do magazynowania energii elektrycznej prowadzi do lepszych osiągów niż praca z sa-

mym systemem ogniw paliwowych jako źródłem zasilania [4]. W ten sposób akumu-

latory lub superkondensatory są połączone równolegle, aby zwiększyć moc ogniwa 

paliwowego podczas zwiększonego obciążenia systemu. 

Najprostszym do zaprojektowania jest układ bezpośredni dla połączonych hybry-

dowych układów napędowych FC z akumulatorem [5, 6]. W związku ze spadkiem 

napięcia wyjściowego FC wraz ze wzrostem mocy wyjściowej, napięcia wyjściowe 

obu źródeł zasilania tej konstrukcji mogą do siebie nie pasować. Dlatego, aby zapobiec 

uszkodzeniu FC przez prąd wsteczny należy zastosować diodę, jak pokazano na 

rysunku 1a.  
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Rysunek 1a. Bezpośredni układ hybrydowy - Ogniwo paliwowe / Akumulator [5] 
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Rysunek 1b. Bezpośredni układ hybrydowy – Ogniwo paliwowe/Akumulator/Panele słoneczne [10] 

Z tej samej konstrukcji można skorzystać, chcąc zainstalować panele słoneczne na 

płatowcu UAV (rys. 1b). Wadą takiego rozwiązania jest to, że nie ma możliwości 

aktywnego regulowania mocy wyjściowej źródeł zasilania. Ogniwo słoneczne i FC nie 

mogą generować energii elektrycznej dopóki ich napięcie nie będzie wyższe lub równe 

napięciu wyjściowemu akumulatora. W celu aktywnej regulacji źródeł zasilania zapro-

ponowano pośrednią konstrukcję hybrydową [6]. Regulatorami w tym przypadku są 

przetwornice DC-DC, które mogą zmieniać źródło zasilania z jednego na drugie 

podając energię na szynę odbiorczą. W dotychczasowych badaniach [6-10], zapropo-

nowano trzy typy pośrednich konstrukcji hybrydowych dla hybrydowych układów 

napędowych FC/Akumulator.  

W przypadku pierwszej pośredniej konstrukcji hybrydowej ogniwa paliwowe są 

podłączone pośrednio do jednokierunkowego przetwornika DC-DC, jak pokazano na 

rysunku 2a [6, 8]. 
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 Rysunek 2a. Półaktywny układ hybrydowy Ogniwo paliwowe/Akumulator [6, 8, 37] 
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Dzięki takiej konstrukcji moc wyjściowa FC może być aktywnie regulowana, 

a bateria podłączona do szyny DC powinna bezpośrednio pobierać lub dostarczać 

dodatkową moc. Zaletą tej konstrukcji jest to, że napięcie na szynie DC jest równe 

napięciu akumulatora, co sprawia, że jest ono stabilne. FC jest odizolowany od 

zmiennego obciążenia, aby zagwarantować jego bezpieczeństwo pracy. Ta konstrukcja 

jest również nazywana układem półaktywnym hybrydowym FC/Akumulator, 

ponieważ tylko praca ogniwa paliwowego może być aktywnie kontrolowana. 

Druga pośrednia konstrukcja hybrydowa zmienia położenie FC i akumulatora [7, 11]. 

W odróżnieniu od FC, akumulator ma zarówno tryb ładowania, jak i rozładowania. 

Dlatego jednokierunkową przetwornicę DC-DC należy zastąpić dwukierunkową, jak 

pokazano na rysunku 2b [11]. 

Regulator Silnik

Śmigło

Magistrala DC

Dwukierunkowy 
DC-DC

Ogniwo
Paliwowe

Akumulator

Rysunek 2b. Półaktywny układ hybrydowy Akumulator/Ogniwo paliwowe [11, 37] 

Dzięki tej hybrydowej konstrukcji główne źródło zasilania (tj. FC) może bezpo-

średnio dostarczać energię do szyny DC, aby zmniejszyć straty energii podczas kon-

wersji DC-DC. Niestety tryb pracy (pobieranie i oddawanie energii) dwukierunkowej 

przetwornicy DC-DC, który będzie często przełączany powoduje, że nie można 

uniknąć dodatkowego zużycia energii. Ponadto na wyjście ogniwa paliwowego może 

wpływać zmienne obciążenie, ponieważ jest ono bezpośrednio podłączane do magi-

strali DC, co znacząco skraca żywotność ogniwa paliwowego. Ta konstrukcja jest 

nazywana układem półaktywnym hybrydowym Akumulator/Ogniwo paliwowe, ponie-

waż zamienia ona położenie ogniwa paliwowego z akumulatorem. 

Chcąc osiągnąć aktywne regulowanie wszystkich źródeł zasilania, należy zasto-

sować trzecią metodę pośrednią konstrukcji hybrydowych wykorzystującą dwa kon-

wertery DC-DC [9, 12, 13]. 
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Rysunek 2c. Całkowicie aktywny układ hybrydowy Ogniwo paliwowe/Akumulator [12, 37] 
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Jak pokazano na rysunku 2c. moc wyjściową dwóch źródeł zasilania można całko-

wicie zmieniać bez zakłóceń między sobą. Dlatego napięcie na szynie DC, napięcie 

wyjściowe i moc wyjściowa każdego źródła zasilania mogą być aktywnie regulowane 

[12, 14, 15]. Ta konstrukcja nazywana jest w pełni aktywną hybrydową konstrukcją 

FC/Akumulator. Dzięki tej konstrukcji zarówno FC, jak i akumulator są izolowane od 

szyny DC, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo. Jednak zastosowanie dwóch kon-

werterów DC-DC wymaga dużej przestrzeni montażowej do ich zainstalowania, co 

więcej zwiększa masę hybrydowego układu napędowego. Wzrost masy oznacza 

ostatecznie zmniejszenie czasu pracy/długości lotu UAV. 

Jeśli użyjemy superkondensatora w hybrydowym układzie napędowym FC/ 

akumulator, można zastosować trzy konwertery DC-DC do osobnego sterowania źród-

łami zasilania, jak pokazano na rysunku 3a [16, 17]. 
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Magistrala DC

Jednokierunkowy 
DC-DC

Ogniwo
Paliwowe
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DC-DC Akumulator

Dwukierunkowy 
DC-DC
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Śmigło

 

Rysunek 3a. Całkowicie aktywny układ hybrydowy Ogniwo paliwowe/Akumulator/Superkondensator [16, 37] 

Napięcie wyjściowe superkondensatora spada wraz ze spadkiem zmagazynowanej 

w nim energii [18]. Tak więc dwukierunkowy przetwornik DC-DC jest niezbędną 

częścią do sterowania superkondensatorem. Podobnie jak poprzednia tak i ta konstruk-

cja również jest nazywana w pełni aktywną hybrydową konstrukcją FC/Akumulator/ 

Superkondensator. Aby zmniejszyć masę tego hybrydowego układu napędowego 

z trzema źródłami zasilania, akumulator można zaprojektować tak, aby dostarczał 

energię bezpośrednio, bez dwukierunkowej przetwornicy DC-DC, jak pokazano na 

rysunku 3b [19]. 
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Rysunek 3b. Półaktywny układ hybrydowy Ogniwo paliwowe/Akumulator/Superkondensator [19] 

Dzięki hybrydowej konstrukcji półaktywnej FC/akumulator/superkondensator koor-

dynacja trzech źródeł zasilania jest bardzo prosta: akumulator zapewnia stabilne napięcie 

dla szyny DC, podczas gdy superkondensator dostarcza lub absorbuje moc szczytową 
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w celu poprawy wydajności mocy hybrydowego układu napędowego i umożliwienia 

FC pracy w trybie wysokiej wydajności [8]. Tymczasem FC zapewnia ciągłą moc 

wyjściową dla całego układu napędowego. 

W przypadku hybrydowych układów napędowych FC/akumulatora/ogniwa sło-

neczne, konstrukcje są podobne do hybrydowego układu napędowego FC/akumulator/ 

superkondensator, jak pokazano na rysunku 4a. i rysunku 4b [3, 10]. 
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Rysunek 4a. Całkowicie aktywny układ hybrydowy Ogniwo paliwowe/Akumulator/Ogniwo słoneczne [10] 
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Rysunek 4b. Półaktywny układ hybrydowy Ogniwo paliwowe/Akumulator/Ogniwo słoneczne [10] 

Zastosowanie solarnego regulatora ładowania MPPT zintegrowanego z przetwor-

nikiem DC-DC umożliwia dostarczanie energii do odbiorników niezależnie od ich 

zapotrzebowania na napięcie i zwiększa sprawność ogniw [20]. W pełni aktywna 

konstrukcja hybrydowa FC/akumulator/ogniwo słoneczne jest pokazana na rysunku 4a. 

[3]. Projekt integracji konwertera DC-DC z MPPT może skutecznie zmniejszyć masę 

i objętość przetwornika DC-DC. W tym przypadku również zaleca się użycie zestawu 

akumulatorów do bezpośredniego podłączenia szyny DC w celu zmniejszenia masy 

i objętości całego systemu, jak pokazano na rysunku 4b. 

Zgodnie z powyższą analizą, bezpośrednia konstrukcja hybrydowa nie może efek-

tywnie sterować źródłami mocy ani w pełni wykorzystywać zalet każdego ze źródeł. 

W rezultacie dystrybucja mocy jest pasywna, a ogólna wydajność hybrydowego układu 

napędowego FC jest bardzo niska. Z perspektywy przyszłości hybrydowe systemy 

napędowe FC oparte na bezpośredniej konstrukcji hybrydowej nie nadają się do 

długotrwałych lotów UAV. W przypadku tych pośrednich konstrukcji hybrydowych 

użycie dwóch lub więcej przetworników DC-DC zwiększyłoby masę i objętość całego 

systemu, co jest sprzeczne z celem polegającym na lekkiej konstrukcji i miniaturyzacji 
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UAV. Jednak konwertery DC-DC muszą być zainstalowane, aby zarządzać źródłami 

zasilania takimi jak FC, superkondensatory i ogniwa słoneczne. Podsumowując, kom-

promis, jakim można nazwać użycie półaktywnych konstrukcji hybrydowych, może 

być najlepszym rozwiązaniem dla komercyjnych małych UAV, ponieważ wykorzy-

stuje mniejszą liczbę przetworników DC-DC. W przypadku półaktywnej konstrukcji 

hybrydowej zaleca się bezpośrednie podłączenie akumulatora do szyny DC w celu 

zmniejszenia masy i objętości układu napędowego. Ponadto w przypadku tych hybry-

dowych systemów napędowych FC, w tym ogniw słonecznych, zaleca się zintegro-

wanie solarnego regulatora ładowania MPPT z przetwornikiem DC-DC w celu uzyska-

nia maksymalnej kontroli nad energią pozyskiwaną z paneli słonecznych. W obecnych 

warunkach technicznych polepszenie mocy właściwej przetwornika DC-DC, zmniej-

szenie ciężaru i poprawa niezawodności nadal stanowią wyzwanie dla projektowania 

konstrukcji hybrydowych układów napędowych wykorzystywanych w UAV. 

3.1. Hybrydowe układy napędowe FC-ICE  

Oprócz czysto elektrycznych układów napędowych, FC mogą być również stoso-

wane w hybrydowych (spalinowo-elektrycznych) układach napędowych [21, 22]. 

W przypadku wojskowych i cywilnych bezzałogowych statków powietrznych wyma-

gających lotu z dużą prędkością i długiej operacyjności, inżynierowie nadal używają 

klasycznych silników ICE, takich jak turbiny gazowe lub silniki odrzutowe, które 

zasilają systemy napędowe [23-25]. ICE mogą wykorzystywać gaz lub paliwo w stanie 

ciekłym, aby zapewnić ciągłość pracy UAV przez długi czas. Ma to nieporównywalne 

zalety pod względem gęstości mocy w porównaniu z czysto elektrycznymi układami 

napędowymi zasilanymi akumulatorami lub FC [23, 26]. Dlatego też ICE jako źródła 

zasilania są nadal najbardziej praktycznym rozwiązaniem dla UAV o długim czasie 

operacyjności i dużym obciążeniu. 

Niemniej jednak w związku z wykorzystywaniem siłowników elektrycznych, 

różnych czujników elektrycznych i elektronicznych jednostek sterujących, udział energii 

elektrycznej w poprawnym działaniu zarówno wojskowych, jak i cywilnych UAV jest 

niezbędny [25, 27, 28]. Wprawdzie niektóre siłowniki lub sterowniki mogą być 

napędzane przez pomocnicze jednostki zasilające oparte na ICE (APU, ang. Auxiliary 

power unit), niemniej takie rozwiązanie obarczone jest wadami konwencjonalnych 

APU i systemów napędzanych silnikiem w samolotach. Należą do nich m.in. niska 

sprawność, czy generowanie znacznych ilości gazów toksycznych (dla Honeywell’s 

331-500 APU - Boeing 777 jest to około 5,3 kg NOX, 6,2 kg CO2 i około 0,4 kg UHCs, 

w czasie trwania jednego lotu) [29]. Aby skutecznie kompensować te wady możemy 

wykorzystać źródła energii elektrycznej (takie jak FC i akumulatory) zintegrowane 

z silnikami ICE w celu stworzenia hybrydowych układów napędowych [30-33]. Obecnie 

udział energii elektrycznej w hybrydowych układach napędowych z silnikiem elek-

trycznym w zaawansowanych statkach powietrznych lub UAV nowej generacji stale 

rośnie [31, 28]. Ciekawym i obiecującym rozwiązaniem konstrukcyjnym w hybrydo-

wych układach napędowych FC – ICE jest wewnętrzna integracja [6] oznaczająca, że 

FC powinien być instalowany wewnątrz silnika. Innowacyjność integracji wewnętrznej 

polega na tym, że system FC nie tylko może dostarczać energię elektryczną do napę-

dzania sprężarki silników odrzutowych, ale także spaliny układu FC mogą później 

dostać się do komory spalania i wytworzyć siłę napędową [34, 24]. Dzięki integracji 
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wewnętrznej możliwe jest ponowne wykorzystanie paliwa w taki sposób, że efektyw-

ność energetyczna uległaby dalszej poprawie. 

Najlepszymi przedstawicielami integracji wewnętrznej są różne systemy hybry-

dowe SOFC/turbina gazowa (GT) [24, 25, 35, 36]. Systemy hybrydowe SOFC-GT 

były zaprojektowane i są dalej badane od 1990 roku. Jak pokazano w rysunku 5 SOFC 

jest zintegrowany z GT poprzez bypass flow path [25]. 

 

Rysunek 5. Konfiguracja systemu hybrydowego SOFC-GT [25, 37] 

W systemie hybrydowym SOFC-GT większość sprężonego powietrza jest wtryski-

wana bezpośrednio do komory spalania. Natomiast część sprężonego powietrza i paliwa 

zostaje wykorzystana do zasilania SOFC [25, 26]. Następnie SOFC generuje energię 

elektryczną, a produktami ubocznymi są wstępnie podgrzane powietrze i nieprzetwo-

rzone paliwo (spaliny SOFC), które są wtryskiwane do komory spalania w celu 

dalszego spalania.  

Dzięki przedstawionemu systemowi hybrydowemu SOFC-GT paliwo wtryskiwane 

bezpośrednio do SOFC może przekształcić się w energię elektryczną, z wydajnością 

energetyczną do 50-60% [36]. W konsekwencji sprawność operacyjna APU opartych 

na SOFC wzrasta o około 10-20% w porównaniu z wydajnością operacyjną APU na 

bazie GT [31, 33]. 

Wewnętrzna integracja hybrydowych układów napędowych zmniejsza straty 

energii w podsystemach, a utrzymywanie temperatury CPOx [CPOx – reakcja katali-

tycznego utleniania paliwa]/SOFC może dodatkowo poprawić sprawność spalania 

w GT [25]. 

4. Podsumowanie 

Bezzałogowe statki powietrzne znalazły szerokie zastosowanie w praktyce jako 

jedno z najlepszych rozwiązań do prowadzenia obserwacji, rozpoznania czy nadzoru. 

W przypadku UAV wykorzystujących tylko ogniwa paliwowe mamy do czynienia 

z konstrukcjami nieopłacalnymi. Ich manewrowość czy wydajność może ulec znacz-

nemu pogorszeniu wskutek długiego czasu rozruchu czy długiego czasu odpowiedzi. 

W związku z licznymi problemami stwierdzono, że najlepszym rozwiązaniem jest 
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połączenie ogniw paliwowych z innymi źródłami elektrycznymi. W pracy udało się 

przedstawić najpopularniejsze rozwiązania konstrukcyjne obecnie wykorzystywane jak 

również będące w fazie rozwojowej. 

Przy obecnym stanie wiedzy wykorzystanie akumulatorów jest wciąż niezbędne 

celem uzyskania stabilnej mocy wyjściowej. Dodatkowe zastosowanie superkonden-

satorów może zabezpieczyć UAV w sytuacjach awaryjnych nagłego, wysokiego 

zapotrzebowania na energię elektryczną. Dostrzeżono również możliwość wydłużenia 

czasu trwania lotu wskutek zintegrowania FC z ogniwami słonecznymi.  

Jako najbardziej praktyczny układ napędowy można uznać półaktywną konstrukcję 

hybrydową z akumulatorem wpiętym bezpośrednio do szyny DC. Takie połączenie 

powoduje obniżenie masy końcowej całej platformy poprzez usunięcie jednej prze-

twornicy DC-DC oraz upraszcza jej konstrukcję.  

Ciekawym rozwiązaniem w większych statkach powietrznych opartych na konwen-

cjonalnych silnikach spalinowych jest połączenie ogniwa paliwowego SOFC z turbiną 

gazową w ramach tak zwanej integracji wewnętrznej. Wymagana wysoka temperatura 

pracy SOFC sprzyja włączeniu go do GT w torze bypass flow path. 

Biorąc pod uwagę przeanalizowaną literaturę, można przypuszczać, że przyszłe 

kierunki badań, mające na celu rozwój hybrydowych układów napędowych opartych 

o ogniwa paliwowe, obejmą: 

 pracę nad nowymi rodzajami membran; 

 tworzenie innowacyjnych schematów napędów hybrydowych opartych na dostęp-

nych źródłach zasilania; 

 opracowanie nowych, lżejszych rozwiązań w technologii konwersji DC-DC; 

 rozwinięcie technik magazynowania energii, które byłyby w stanie sprostać 

ekstremalnym warunkom pogodowym; 

 zaprojektowanie inteligentnego systemu optymalizacji i zarządzania energią. 
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Hybrydowe układy napędowe wykorzystywane w bezzałogowych statkach 

powietrznych 

Streszczenie 

Wraz z postępem technologicznym możemy zauważyć wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami 

energii jak również możliwościami ich wykorzystania w codziennym życiu człowieka. Niedawne osią-

gnięcia w obszarze technologii ogniw paliwowych pozwoliły realnie spojrzeć na ich ogromy potencjał zasto-
sowania w lotnictwie, a zwłaszcza w bezzałogowych statkach powietrznych. 

Ze względu na znaczne ograniczenia dotyczące układów napędowych zbudowanych tylko w oparciu 

o ogniwa paliwowe zalecane jest stosowanie rozwiązań hybrydowych – to znaczy połączenia ogniw pali-

wowych razem z akumulatorami, superkondensoratami czy z ogniwami słonecznymi. Praca przedstawia 
kompleksowy przegląd wiedzy dotyczącej hybrydowych układów napędowych z ogniwami paliwowymi 

aktualnie stosowanymi w bezzałogowych statkach powietrznych. Przedstawiono podstawowe ogniwa 

paliwowe wykorzystywane w bezzałogowych statkach powietrznych oraz przeprowadzono analizę poszcze-

gólnych konstrukcji hybrydowych z uwzględnieniem różnych komponentów. Określono również przyszłe 
wyzwania związane z napędem hybrydowym, które mogą okazać się kamieniami milowymi w rozwoju 

bezzałogowych statków powietrznych nowej generacji.  

Słowa kluczowe: ogniwa paliwowe, bezzałogowe statki powietrzne, hybrydowe układy napędowe 
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Hybrid propulsion systems used in unmanned aerial vehicles 

Along with technological progress, a development of renewable energy sources as well as the possibilities 

of their use in daily life can be observed. Recent achievements in the field of fuel cell technology have 

made it possible to realistically look at their enormous potential for use in aviation – especially in 
unmanned aerial vehicles. 

Due to the significant limitations of propulsion systems built only with use of fuel cells, it is recommended 

to use hybrid solutions – i.e. combining fuel cells with batteries, supercapacitors or solar cells. This paper 

presents a comprehensive review of knowledge on hybrid propulsion systems based on fuel cells, currently 
used in unmanned aerial vehicles. The basic fuel cells used in unmanned aerial vehicles were presented and 

the analysis of individual hybrid structures was carried out, taking into account various components. It also 

identified future hybrid propulsion challenges that could prove to be milestones in the development of 

next-generation unmanned aerial vehicles. 
Keywords: fuel cells, unmanned aerial vehicles, hybrid propulsion systems 
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Proces weryfikacji stanu technicznego i przebiegu 

samochodu używanego 

1. Wstęp 

Żyjemy w czasach, w których dosłownie każdy człowiek może kupić sobie używany 

samochód. Na przestrzeni ostatnich lat sprzedaż samochodów osobowych oraz liczba 

samochodów na 1000 mieszkańców Polski systematycznie rośnie [1]. Jest to zarówno 

dobra informacja, ponieważ poprawia się komfort życia najbiedniejszych Polaków 

oraz zła ze względu na niedostosowanie infrastruktury do stale zwiększającej się liczby 

pojazdów na drogach. Często można spotkać komisy specjalizujące się w sprzedaży 

pojazdów w kwotach: 5000, 10000 czy 15000 zł. Ponadto sporo osób prywatnych 

„dorabia sobie”, sprowadzając używane samochody osobowe z zagranicy. Oczywiście 

jest to działalność handlowa, z założenia mająca przynosić dochód. Dochód na tego 

typu działalności uzyskuje się kupując środek transportu taniej, a sprzedając drożej. 

Jednakże osiągnięcie zysku przeważnie wymaga pewnych działań. Może to być na 

przykład umycie, polerowanie, profesjonalne przygotowanie do sprzedaży czy usu-

nięcie drobnych usterek. Takie działania nie budzą wątpliwości moralnych. Niekiedy 

jednak dochodzi do czynności nagannych, takich jak cofanie licznika przebiegu czy 

wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pasażerów przez dokonywanie napraw 

elementów konstrukcyjnych w sposób daleki od profesjonalnego czy zgodnego ze 

sztuką. Przy kupnie używanego samochodu, tak naprawdę, nie można być pewnym 

historii pojazdu. Można jednak szeregiem prostych lub bardziej złożonych badań 

sprawdzić prawdziwość informacji uzyskiwanych od sprzedawcy. Zwiększają one 

prawdopodobieństwo ustrzeżenia się przed zakupem egzemplarza o wątpliwej historii. 

1.1. Oględziny – badanie organoleptyczne 

Pierwszym istotnym badaniem, które wykonać może każdy bez specjalistycznego 

sprzętu jest badanie organoleptyczne. Polega ono na dokładnym obejrzeniu pojazdu 

z zewnątrz, wewnątrz czy komory silnika. Warto także uruchomić silnik i wykonać 

jazdę próbną. 

Podczas oględzin zewnętrznych warto zwrócić uwagę na stan powłoki lakierniczej. 

Różne odcienie barwy lakieru na poszczególnych elementach mogą świadczyć o po-

wtórnym lakierowaniu i wskazać miejsca, na które warto zwrócić uwagę przy badaniu 

czujnikiem grubości powłoki lakierniczej. Podobnie jest, gdy na elementach lakiero-

wanych znajdują się wady w postaci zacieków, wtrącenia obcych substancji czy 

łuszczenia się powłoki. Mogą one świadczyć o nieprofesjonalnej naprawie [2].  

                                                                   
1
 arkadiusz.gita@pollub.edu.pl, Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika 

Lubelska, http://www.pollub.pl/. 
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Rysunek 1. Przykład wady powłoki wynikającej z błędów w procesie matowienia [3] 

Warto również zwracać uwagę na zużycie wnętrza. Stopień otarcia poszycia 

kierownicy czy gałki zmiany biegów oraz wygniecenie fotela kierowcy świadczy 

o intensywności eksploatacji pojazdu. Wskazane jest porównanie stopnia wyeksplo-

atowania badanego egzemplarza np. z pojazdem, który znamy. Należy także zwrócić 

uwagę na zużycie tylnych siedzeń. Nadmierne wyeksploatowanie tylnej kanapy może 

być rezultatem użytkowania pojazdu jako taksówki.  

Jazda próbna może również wiele powiedzieć o stanie technicznym pojazdu. 

Jednakże ten sposób sprawdzenia wymaga pewnego doświadczenia. Podczas jazdy 

próbnej warto zwrócić uwagę na odgłosy wydobywające się z układu zawieszenia oraz 

kół pojazdu podczas jazdy po nierównościach, stateczność ruchu pojazdu, działanie 

układu kierowniczego oraz nierównomierną pracę silnika czy też łatwość zmiany 

przełożeń w skrzyni biegów. Natomiast o ponadnormatywnym zużyciu silnika można 

wstępnie wnioskować np. po kolorze spalin. Chmura czarnego dymu za samochodem 

podczas przyspieszania nie napawa optymizmem. Wszystkie zauważone anomalie 

w pracy poszczególnych podzespołów, takie jak hałas przy przyspieszaniu, brak 

zachowania prostoliniowości ruchu podczas hamowania lub niestandardowe odgłosy 

należy sprawdzić w serwisie lub na stacji kontroli pojazdów. 

1.2. Badania z użyciem przyrządów pomiarowych 

W procesie weryfikacji stanu technicznego pojazdu istotne są również badania 

stanowiskowe z użyciem specjalistycznej aparatury. Dokonując zakupu pojazdu, ku-

pujący, powinien żądać od sprzedającego możliwości sprawdzenia pojazdu na stacji 

kontroli pojazdów. Tam za niewielką opłatą pojazd przechodzi weryfikację dopusz-

czenia do ruchu. Kupujący nie musi znać się na procedurze sprawdzania siły hamo-

wania czy sprawności amortyzatorów. Badanie wykonuje za niego uprawniony dia-

gnosta, który podaje już zinterpretowane wyniki. Podstawowymi badaniami na ścieżce 

diagnostycznej są: sprawdzenie siły hamowania kół hamulcem roboczym i pomoc-

niczym, wstępna kontrola zbieżności, sprawdzenie luzów w układzie kierowniczym 

i zawieszeniu oraz kontrola sprawności amortyzatorów czy ustawienia świateł [4]. 

Przykład ścieżki diagnostycznej w stacji kontroli pojazdów zaprezentowano na 

rysunku 2. 
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Rysunek 2. Przykład ścieżki diagnostycznej na SKP [5] 

Badania na ścieżce diagnostycznej warto uzupełnić także o optyczne badanie 

geometrii kół czy sporządzenie charakterystyki prędkościowej silnika na hamowni 

podwoziowej. Pomiar geometrii kół pozwala na sprawdzenie kątów ustawienia kół 

względem wartości referencyjnych dla danego modelu. Na tej podstawie można wnio-

skować o wcześniejszych „przygodach” danego egzemplarza, tj.: czy np. nie zostały 

uszkodzone i niepoprawnie wymienione elementy zawieszenia po kolizji [6]. 

Natomiast sporządzenie charakterystyki prędkościowej na hamowni podwoziowej 

pozwala na wykrycie usterek w układzie napędowym pojazdu oraz pośrednio może 

świadczyć o stanie technicznym silnika po porównaniu z charakterystyką referencyjną [7]. 

Jeżeli stacja dysponuje urządzeniem diagnostycznym z interfejsem OBD to warto 

również w ten sposób zdiagnozować pojazd. Pozwoli to na wykrycie ewentualnych 

błędów z podsystemów samochodu (szczególnie silnika, w kontekście zwiększonej 

emisji substancji szkodliwych) i pozwoli odczytać wskazania przebiegu ze sterownika 

silnika [8]. 

1.3. Ogólnodostępne metody sprawdzenia historii pojazdu 

Przed zakupem należy również sprawdzić historię serwisową pojazdu. Jeśli samo-

chód serwisowany był w Autoryzowanej Stacji Obsługi to powinien być wyposażony 

w książkę serwisową, w której wpisywane są wszystkie przeglądy serwisowe wraz 

z datą, przebiegiem i zakresem wykonanych czynności. 

Pojazd zarejestrowany w Polsce można również sprawdzić na rządowej stronie 

historii pojazdu [9]. Po wpisaniu takich danych jak numer VIN, nr rejestracyjny i data 

pierwszej rejestracji, otrzymujemy komplet danych o przeglądach i wskazaniach dro-

gomierza czy aktualności polisy OC. Ponadto możemy wygenerować raport w for-

macie PDF z podstawowymi danymi dotyczącymi samochodu typu: masa własna, moc 

silnika, rodzaj paliwa itd. Od kwietnia 2020 roku można na stronie rządowej sprawdzić 

także informacje dotyczące samochodów pochodzących z niektórych krajów Unii 

Europejskiej. Informacje pochodzą z baz danych CARFAX i autoDNA. Można tam 

znaleźć adnotacje czy pojazd uległ szkodzie całkowitej, czy odnotowano rozbieżności 

w odczytach drogomierza lub zgłoszeniu kradzieży [10]. 

Innym sposobem sprawdzenia historii pojazdu jest udanie się do serwisu danej 

marki i uzyskanie informacji o pojeździe na podstawie numeru VIN. W przypadku, 

kiedy udamy się do serwisu z aktualnym właścicielem pojazdu i wyrazi on zgodę na 

udzielenie informacji, otrzymamy pełny przekaz o historii pojazdu. 
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1.4. Sprawdzenie grubości powłoki lakierniczej 

Jednym z istotnych badań, w opinii autora, jest pomiar grubości powłoki lakierniczej. 

Niewłaściwa grubość powłoki lakierniczej może świadczyć o naprawach nadwozia 

pojazdu. Standardowa grubość powłoki lakierniczej wynosi zwykle od 80 μm dla 

samochodów produkcji azjatyckiej do 150 μm dla samochodów produkowanych 

w Europie [11]. Wartości w okolicach 200 μm mogą świadczyć o ponownym lakierowa-

niu elementu. Natomiast wartości powyżej 250μm sugeruje o użyciu masy wypełnia-

jącej tzw. „szpachli”. 

Istnieje wiele czujników do pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Najtańsze 

można kupić już od 100 zł. Przy bardziej zaawansowanych czy profesjonalnych np. 

używanych do tzw. car detailingu koszt kształtuje się na poziomie powyżej 1000 zł. 

2. Obiekt badań 

Obiektem badań był Fiat Bravo II z nadwoziem o kolorze czerwonym, wyposażony 

w silnik 1,4 v16 o mocy 66kW. Samochód wyprodukowano w roku 2013, data jego 

pierwszej rejestracji to 20.12.2013. Pojazd został sprowadzony do Polski z Niemiec 

w lutym 2020 roku. Jego przebieg w momencie pierwszego badania technicznego 

w Polsce wynosił 55 978 km, natomiast w chwili badania do niniejszej pracy wynosił 

62 000 km. Do pojazdu dołączono kartę gwarancyjną oraz dwa komplety kluczyków 

z kartą kodową immobilizera. Zdjęcie pojazdu przedstawiono na rysunku 3.  

 
Rysunek 3. Obiekt badań – Fiat Bravo II [opracowanie własne] 

3. Przebieg badań i wyniki 

3.1. Oględziny połączone z badaniem organoleptycznym 

Oględziny zewnętrze Fiata Bravo zostały wykonane w świetle dziennym przy sło-

necznej pogodzie. Samochód z zewnątrz został poddany dokładnym oględzinom pod 

kątem uszkodzeń powłoki lakierniczej. Na znacznej części powierzchni nadwozia 

powłoka lakiernicza nie budziła zastrzeżeń, tzn. nie stwierdzono załamań refleksów 

świetlnych. Stwierdzono natomiast różnicę w odcieniu barwy tylnego zderzaka wzglę-

dem reszty pojazdu oraz łuszczenie się lakieru na tylnym zderzaku pod pokrywą 
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bagażnika. Warto zauważyć, że pojazd jest wyposażony w akcesoryjny hak holowniczy, 

co pozwala przypuszczać, że możliwą przyczyną powtórnego lakierowania zderzaka 

tylnego mogło być uszkodzenie mechaniczne powłoki podczas montażu haka. Inną 

zaobserwowaną usterką były ślady matowienia pod powłoką lakierniczą słupka C 

z prawej strony. Różnicę w odcieniu barwy tylnego zderzaka przedstawiono na 

rysunku 4. 

 
Rysunek 4. Różnica w odcieniu tylnego zderzaka w stosunku to reszty pojazdu [opracowanie własne] 

Oględziny wnętrza pojazdu ujawniły drobne ślady eksploatacji w postaci zadrapań 

na tablicy przyrządów. Nosiły one znamiona uszkodzeń powstałych przez nieuwagę. 

Jednocześnie we wnętrzu stwierdzono niewielkie ślady nadmiernej eksploatacji. Stan 

i twardość foteli nie budziła zastrzeżeń. Skóra pokrywająca kierownicę i gałkę zmiany 

biegów były w bardzo dobrym stanie. Ustalono sprawność wszystkich systemów kom-

fortu takich jak: radio, klimatyzacja, elektryczne sterowanie szyb. Stan wnętrza przed-

stawiono na rysunku 5.  

 
Rysunek 5. Wnętrze Fiata Bravo II [opracowanie własne] 
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Oględziny komory silnika nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Komora była 

czysta, nie stwierdzono śladów mycia silnika przed sprzedażą samochodu. Nie stwier-

dzono również wycieków płynów eksploatacyjnych. Silnik pracował równo i poprawnie. 

Wnętrze komory silnika przedstawiono na rysunku 6. 

 

Rysunek 6. Komora silnika Fiata Bravo II [opracowanie własne] 

W celu sprawdzenia stanu technicznego podwozia i elementów zawieszenia kół, 

pojazd umieszczono na podnośniku. Stan techniczny podłogi środkowej i progów nie 

budził wątpliwości. Nie zaobserwowano oznak korozji. Szczególną uwagę zwrócono 

na podłogę i ścianę tylną w kontekście różnicy w odcieniu barwy tylnego zderzaka 

(możliwy udział w kolizji). Podłoga i ściana tylna nie nosiły śladów uszkodzeń bądź 

napraw. Jedyne ogniska korozji, niewykraczające poza normalną eksploatację, stwier-

dzono na elementach zawieszenia kół przednich i na elementach układu kierowni-

czego. Na rysunkach 7-8 przedstawiono fotografie zawieszenia (kół przednich i tylnych). 

 
Rysunek 7. Zawieszenie kół przednich Fiata Bravo II [opracowanie własne] 
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Rysunek 8. Zawieszenie kół tylnych Fiata Bravo II [opracowanie własne] 

3.2. Diagnostyka z użyciem przyrządów pomiarowych 

3.2.1. Badania na ścieżce diagnostycznej 

Badanie sprawności (współczynnika tłumienia) amortyzatorów oraz siły hamo-

wania wykonano na ścieżce diagnostycznej firmy MAHA. Wyniki zaprezentowano na 

rysunkach 9-12. 

 

Rysunek 9. Panel do odczytu siły hamowania kół osi przedniej [opracowanie własne] 
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Rysunek 10. Panel do odczytu siły hamowania kół osi tylnej [opracowanie własne] 

 

Rysunek 11. Panel do odczytu współczynnika tłumienia amortyzatorów osi przedniej metodą EUSAMA 
[opracowanie własne] 

 

Rysunek 12. Panel do odczytu współczynnika tłumienia amortyzatorów osi tylnej metodą EUSAMA 
[opracowanie własne] 



 

Proces weryfikacji stanu technicznego i przebiegu samochodu używanego 

 

81 

Siła hamowania kół osi przedniej wynosi 3,13 i 3,12 kN. Siła hamowania kół osi 

tylnej wynosi 2,60 i 2,55 kN. Różnice siły hamowania pomiędzy kołami jednej osi 

wynoszą poniżej 30%. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu [12], 

wskaźnik skuteczności hamowania wynosi: 

  
  

 
      

                   

     
                 

gdzie; 
T – Siła hamowania poszczególnych kół w kN 

P – Nacisk pojazdu pochodzący od dopuszczalnej masy całkowitej w kN  

(100 kg = 1 kN) 

58% – wartość graniczna wynikająca z załącznika 7. rozporządzenia 

W związku z tym pojazd spełnia wymagania wynikające z rozporządzeń [12 i 13].  

Dla badanego pojazdu dokonano pomiaru współczynnika tłumienia amortyzatorów 

metodą EUSAMA. Współczynnik tłumienia dla osi przedniej obydwu kół wynosi 

2*0,38*100% = 76%. Współczynniki tłumienia dla osi tylnej wynoszą 2*0,32*100% = 

64% i 2*0,37*100% = 74%. Różnica sił tłumienia poszczególnych amortyzatorów 

jednej osi wynosi poniżej 30% oraz współczynnik tłumienia dla każdego z amorty-

zatorów jest większy niż 20%, co oznacza, że pojazd spełnia wymagania rozporzą-

dzenia [12]. Warto zaznaczyć, że współczynniki tłumienia wszystkich kół przekraczają 

wartość 60%, co według publikacji [14] oznacza bardzo dobrą wartość tłumienia. 

3.2.2. Optyczny pomiar geometrii mechanizmów podwozia 

Optyczny pomiar geometrii mechanizmów podwozia wykonano urządzeniem firmy 

John Beam, a następnie porównano w wartościami referencyjnymi dla pojazdu Fiat 

Bravo II. Dane przedstawiono w tabeli 1. Porównując uzyskane wartości zmierzone 

z wartościami referencyjnymi, należy stwierdzić, że wszystkie ustawienia znajdują się 

w prawidłowym zakresie. Pojazd z zamontowanymi markerami, umieszczony na stano-

wisku pomiarowym przedstawiono na rysunku 13. 

Tabela 1. Wyniki pomiaru geometrii zawieszenia pojazdu wraz z wartościami referencyjnymi 

Nazwa Wartości zmierzone 

(lewa/prawa strona) 

Wartości referencyjne 

z dopuszczalną odchyłką [15] 

Zbieżność kół przód -0°09’/-0°04’ -0°08’+/-0°08’ 

Zbieżność kół tył 0°05’/0°09’ 0°15’+/-0°15’ 

Pochylenie kół przód -1°00’/-0°48’ -0°40’+/-30’ 

Pochylenie kół tył -1°04’/-0°44’ -0°55’+/-0°30’ 

Wyprzedzanie sworzni zwrotnicy 3°44’/3°45’ 3°46’+/-0°30’ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [15] 
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Rysunek 13. Pomiar geometrii zawieszenia [opracowanie własne] 

3.2.3. Diagnostyka pokładowa 

Badanie diagnostyczne z użyciem interfejsu diagnostycznego OBD przeprowadzono 

przy użyciu systemu CDIF[16]. Po całościowym teście diagnostycznym wszystkich 

systemów nie zostały wykryte żadne błędy ani zamrożone ramki. Ponadto udało się 

odczytać wartość przebiegu ze sterownika silnika, wynoszącą 58 889 km. Występuje 

drobna różnica pomiędzy wskazaniem drogomierza, lecz prawdopodobnie wynika ona 

z różnicy w sposobie przetwarzania danych. Można wykluczyć, iż różnica jest spowo-

dowana ingerencją w podany stan licznika przebiegu. Zdjęcie poglądowe panelu 

wyświetlacza systemu diagnostycznego przedstawiono na rysunku 14. 

 

Rysunek 14. Panel systemu diagnostyki pokładowej CDIF [opracowanie własne] 
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3.2.4. Sporządzenie charakterystyki silnika na hamowni podwoziowej 

Sprawdzono stan techniczny silnika i osiągi uzyskiwane przez badany pojazd marki 

Fiat na hamowni podwoziowej firmy MAHA. Sporządzona charakterystyka pokrywa 

się z charakterystyką producenta. Wartość uzyskanej mocy maksymalnej i momentu 

wynoszą odpowiednio: 69,1 kW przy 6000 obr/min i 124 Nm przy 4850 obr/min. Wg 

danych technicznych badany silnik powinien uzyskiwać 66 kW przy 5500 obr/min 

i 128 Nm przy 4500 obr/min [15]. Oznacza to, że uzyskane wartości mocy są zbliżone do 

deklarowanych przez producenta, co świadczy o dobrym stanie technicznym jednostki 

napędowej. Badaniem, które lepiej określa stan techniczny jednostki napędowej, byłby 

pomiar ciśnienia sprężania. Niestety ze względów technicznych nie było możliwości 

wykonania takiego badania do niniejszej publikacji. Charakterystykę sporządzoną dla 

obiektu badań oraz deklarowaną przez producenta przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Porównanie charakterystyki prędkościowej silnika z charakterystyką podawaną przez producenta 

 

 

Charakterystyka z hamowni podwoziowej Charakterystyka referencyjna [15] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [15] 

3.3. Sprawdzenie historii pojazdu 

Historia pojazdu została sprawdzona za pomocą dostępnych metod bezkosztowych. 

Wygenerowano raport dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy na stronie internetowej 

www.pojazd.gov.pl. Wszystkie uzyskane raporty nie budziły zastrzeżeń. Zrzut ekranu 

z raportu przestawiono na rysunku 15.  

Ponadto sprawdzono historię pojazdu oraz zakres wyposażenia badanego pojazdu 

w autoryzowanej stacji obsługi firmy Fiat. Zrzut ekranu przedstawiono na rysunku 16.  

Wykonana została także analiza wpisów do książki serwisowej, otrzymanej podczas 

jego zakupu. Ostatni zarejestrowany przegląd miał miejsce 16.09.2017 przy przebiegu 

30 297 km. Pieczątka z serwisu pokrywa się z nazwą sprzedawcy uzyskaną w serwisie 

Fiata. 
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Rysunek 15. Raport z bazy danych pojazdu sprowadzonego z zagranicy [opracowanie własne] 

 

Rysunek 16. Raport z bazy danych serwisy Fiata [opracowanie własne] 

3.4. Pomiar grubości powłoki lakierniczej 

Ostatnim badaniem było sprawdzenie grubości powłoki lakierniczej miernikiem 

lakieru MPS-204. Stan powłoki lakierniczej został poddany ocenie, wykonując ponad 

100 pomiarów. Wartości średnie uzyskane z przeprowadzonych pomiarów przedsta-

wiono na rysunku 17. Natomiast sposób pomiaru przedstawiono na rysunku 18. Pomiar 

poszczególnych elementów wykazał, że grubość powłoki lakierniczej nadwozia waha 

się w przedziale 130-500 μm. Największe wartości 200 μm zarejestrowano na dachu 

pojazdu oraz 500 μm na słupku C z prawej strony. Grubość lakieru do 150 μm należy 
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traktować jako grubość oryginalną, bez napraw powłoki. Uzyskane wyniki świadczą, 

że dach pojazdu pokryty został drugą warstwą lakieru, natomiast na słupku C z prawej 

strony użyto masy wypełniającej. Z informacji uzyskanych od sprzedającego wynika, 

że pojazd uszkodzono w transporcie właśnie w okolicach słupka C. 

 

Rysunek 17. Wyniki pomiaru grubości powłoki lakierniczej [opracowanie własne] 

 

Rysunek 18. Pomiar grubości powłoki lakierniczej [opracowanie własne] 
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4. Podsumowanie wyników i wnioski 

Badania wykazały, że sprawdzany pojazd jest w bardzo dobrym stanie technicz-

nym. Podczas dokładnych oględzin stwierdzono fabryczne naklejki z kodami kresko-

wymi i logiem producenta na wielu elementach zawieszenia i układu kierowniczego. 

Może to potwierdzać, że elementy te nie były wymieniane od nowości. Na podstawie 

przeprowadzonych oględzin nadwozia, podwozia i pomiaru miernikiem lakieru prawdo-

podobieństwo dokonywania w przeszłości naprawy elementów nośnych nadwozia po-

jazdu oceniono jako znikome, przez co należy rozumieć, że nie brał on udziału 

w poważnych kolizjach lub wypadkach. Całokształt stanu technicznego, zużycia 

poszczególnych elementów wskazuje, iż przebieg wskazywany na drogomierzu wyno-

szący 62 000 km jest przebiegiem realnym. Jednym zastrzeżeniem jest użycie masy 

wypełniającej na słupku C. Należy jednak zaznaczyć, że ewentualna wymiana tego 

elementu wiązałaby się ze znaczną ingerencją w strukturę poszycia pojazdu (co nie 

zostało stwierdzone), przez co naprawa z użyciem masy wypełniającej była zasadna 

i wykonana w sposób prawidłowy, a ilość użytej masy nie była nadmierna.  
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Proces weryfikacji stanu technicznego i przebiegu samochodu używanego 

Streszczenie 

Zakup samochodu osobowego nigdy nie był łatwym zadaniem. Przeciętnemu człowiekowi, nieposia-

dającemu specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi, niezwykle trudno jest ocenić stan techniczny pojazdu. 
Jednostki zawodowo zajmujące się sprzedażą używanych samochodów stosują wiele sposobów ukrywania 

wad oraz zatajania istotnych informacji dotyczących stanu technicznego czy też rzeczywistych wskazań 

drogomierza. Niniejsze opracowanie stanowi przykład sposobu weryfikacji stanu technicznego, historii, 

przebiegu oraz ewentualnych kolizji, w których brał udział badany pojazd, na podstawie wiedzy oraz 

przeprowadzonych badań naukowych.  

Obiektem badań był samochód osobowy Fiat Bravo II. Przeprowadzono dokładne oględziny pojazdu. 

Wykorzystano szeroki zakres metod badawczych i diagnostycznych, począwszy od badań organoleptycz-

nych, poprzez diagnostykę pokładową, na badaniu na profesjonalnej ścieżce diagnostycznej kończąc. Spraw-
dzono również grubość powłoki lakierniczej. Przeprowadzone analizy pozwoliły wykluczyć uczestnictwo 

pojazdu w kolizji lub wypadku drogowym, określić jego stan techniczny oraz zweryfikować prawdziwość 

wskazania licznika przebiegu. 

Słowa kluczowe: diagnostyka pojazdu, stan pojazdu, weryfikacja przebiegu 

The process of verifying the technical condition and mileage of a used car  

Abstract 
Purchasing a passenger car has never been an easy process. It is extremely difficult for an average person 

who does not have specialist knowledge and tools to estimate the technical condition of a vehicle. 

Professionals selling used cars have perfected ways of masking defects and concealing important 

information about the technical condition or withdrawing odometer. This study is an example of how to 
verify the technical condition, history, mileage and collision history of a car on the basis of knowledge and 

conducted scientific research. The object of the research was the Fiat Bravo II passenger car. A thorough 

examination of the vehicle was carried out. A wide range of methods was used, from organoleptic tests, 

through on-board diagnostics, to examinations on a professional diagnostic path. The thickness of the 
varnish coat was also checked. The conducted analyzes allowed to determine the vehicle's collision history, 

its technical condition and to verify the accuracy of the odometer reading.  

Keywords: vehicle diagnostics, vehicle condition, mileage verification 
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Modyfikacja pojazdu typu quad  

pod system zdalnego sterowania 

1. Wstęp  

Pojazdy zdalnie sterowane od dawna znajdują się w centrum uwagi konstruktorów 

i użytkowników [1]. Prawie każda branża wdraża systemy AI (ang. Artificial Intelli-

gence – Sztuczna Inteligencja), w celu zredukowania kosztów, optymalizacji produkcji, 

czy samego faktu pozbawienia czynnika ludzkiego. Pozwala zniwelować ryzyko błędu 

bądź ograniczyć skutki błędów przy skomplikowanych lub niebezpiecznych działaniach. 

Istnieje szereg pojazdów zdalnie sterowanych (robotów) [2], wykorzystywanych 

w trudnych warunkach, jak pojazdy saperskie, górnicze, eksploracyjne, itp. Niektóre 

prace wykonywane w trudnym terenie lub na rozległych obszarach są uciążliwe dla 

wykonującego je człowieka. W celu ograniczenia takich utrudnień przeprowadzono 

przebudowę pojazdu quad polegającą na wykonaniu systemu zdalnego sterowania. 

Przedstawiony tu zmodyfikowany pojazd powinien przede wszystkim ograniczyć 

żmudne i męczące prace wykonywane przez człowieka. 

2. Cel przeprowadzania modyfikacji pojazdu 

Modyfikacja pojazdu ma na celu uzyskanie zdalnie sterowanego mobilnego urzą-

dzenia z manipulatorem roboczym, do wykonywania prostych prac manipulacyjnych 

lub obserwacji. Cechą szczególną pojazdu jest to, że może działać bez kontaktu wzro-

kowego z kierowcą/operatorem, gdyż kontrolę położenia pojazdu ma zapewnić zasto-

sowany system wizyjny. Zaimplementowanie systemu półautonomicznego, z możliwo-

ściami rozwojowymi projektu w dalszym fazie rozwoju do pojazdu autonomicznego 

klasy 2+/3, pozwoli np. na bezobsługowe pobieranie próbek gleby z powierzchni 

o dużych lub trudno dostępnych obszarach. Nie będzie on wymagał pełnej kontroli 

kierowcy. Pojazd może pełnić również rolę patrolowania i zabezpieczania obszarów 

przed potencjalnymi intruzami.  

3. Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji 

Koncepcja systemów sztucznej inteligencji została wykorzystana w rozwoju takich 

technologii, jak: 

 Analiza i rozpoznawanie obrazów, twarzy; 

 Planowanie i optymalizacja procesów produkcji; 

 Rozpoznawanie i analiza defektów materiałów; 

 Projektowanie materiałów i cząstek; 

 Wykorzystanie możliwości probabilistycznych do predykcji kosztów, cen na 

giełdach; 
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Politechnika Lubelska. 
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 Przetwarzanie i tłumaczenie języka ludzkiego;  

 Sterowanie pojazdami. 
Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w wielu branżach przemysłu. Obniżenie 

ceny układów scalonych oraz rozwój technologii i zapotrzebowanie konsumentów spo-
wodowało chęć rozwoju przez producentów przedmiotów wyposażonych w sztuczną 
inteligencję. Między innymi została zaimplementowana do: 

 Roomba – robot wykorzystujący sztuczną inteligencję do planowania i bez-
obsługowego sprzątania pomieszczeń w domach. Bezpieczne poruszanie robota jest 
możliwe przy wykorzystaniu skanera laserowego współpracującego z czujnikami 
ultradźwiękowymi. 

 Siri – asystent głosowy należący do firmy Apple. Pozwala on korzystać z komend 
głosowych, użytkownik nie musi używać rąk do obsługi urządzenia, takiego jak 
telefon czy smartfon. 

 Tesla – samochód o 2 klasie autonomiczności umożliwiający wykonywanie przez 
pojazd manewru parkowania, automatyczne zatrzymanie się przed przejściem dla 
pieszych, itp. 

4. Sztuczna inteligencja w pojazdach mechanicznych 

4.1. Zadania sztucznej inteligencji w pojazdach 

Systemy występujące w pojazdach można podzielić na: 

 półautonomiczne; 

 autonomiczne które działają całkowicie niezależnie od kierowcy. 
Pojazdy autonomiczne zalicza się do cyfrowej inteligencji typu Narrow AI pod 

względem stopnia rozwoju [3]. 
Obecnie produkowane samochody wyposażone są w rosnącą liczbę systemów 

opartych na sztucznej inteligencji. Zaczynając od wyposażenia o niewielkim wpływie 
na autonomiczność pojazdu, zaś kończąc na projektach realizowanych przez naj-
większych graczy na światowym rynku samochodowym i nie tylko. 

Do głównych zadań sztucznej inteligencji, stosowanej w pojazdach, należy [4]:  

 pełna integracja czujników z jednostką obliczeniową; 

 zwiększenie bezpieczeństwa podczas jazdy; 

 zbieranie danych z czujników i ich analiza w czasie rzeczywistym; 

 rozpoznawanie poszczególnych obiektów na drodze; 

 planowanie trajektorii pojazdu w celu optymalizacji ruchu drogowego; 

 planowanie odbywa się na podstawie wcześniejszych doświadczeń; 

 monitorowanie bieżącego stanu pojazdu i przewidywanie wystąpienia przyszłych 
usterek; 

 zbieranie danych z wypadków samochodowych i ich analiza w celu polepszania 
działania oprogramowania w przyszłości; 

 dostosowywanie się pojazdu do warunków atmosferycznych. 
Wymagania stawiane pojazdom wyposażonym w systemy inteligentne: 

 stabilność źródła napięcia; 

 zwiększone zapotrzebowanie na energię, co może stanowić problem w przypadku 
aut elektrycznych; 

 potrzeba stworzenia systemów zabezpieczających przed atakami hakerskimi. 
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Mechanizmy wykorzystujące sztuczną inteligencję w obecnych czasach nie są już 

tylko obiektami badań laboratoryjnych. Ich wszechobecność jest coraz większa, zwią-

zana z dynamicznym rozwojem elektroniki, co przekłada się na niższy koszt wdrożenia 

i produkcji. Pierwsze roboty, pojazdy, wykorzystujące sztuczną inteligencję miały 

ograniczone możliwości dynamicznego przetwarzania i analizy obrazu, która jest 

niezbędna do pełnej autonomii pojazdu. Amerykańska agencja DARPA w 2005 roku 

ogłosiła konkurs na zbudowanie i pokonanie przez pojazd trasy w trybie autonomicz-

nym. Uczestnicy dowiadywali się o punkcie docelowym 2 godziny przed rozpoczę-

ciem konkurencji w celu uniknięcia zaprogramowania, przy użyciu systemów GPS, 

sposobu dotarcia do celu. Jedynie 17 pojazdów z 84 pojazdów uczestniczących prze-

trwało Konkurs. Uszkodzenia pojazdów powstawały głównie z takich przyczyn, jak 

najechanie zbiornikiem paliwa na kamień, wjechanie w przeszkodę.  

4.2. Podział pojazdów ze względu na klasę autonomiczności 

Badacze specjalizujący się w badaniach nad sztuczną inteligencją wprowadzili 

podział, który dzieli pojazdy na klasy według stopnia zaangażowania kierowcy 

w kontroli nad pojazdem [5]. 

 Klasa 0 autonomiczności;  

 Klasa 1 autonomiczności;  

 Klasa 2 autonomiczności;  

 Klasa 3 autonomiczności;  

 Klasa 4 autonomiczności; 

 Klasa 5 autonomiczności.  

Zerowa klasa autonomiczności obejmuje pojazdy, których całkowite sterowanie 

samochodem następuje przy udziale kierowcy. Obecnie zaprzestano już produkcji 

samochodów, które można przypisać do tej klasy. 

Pojazdy z klasy pierwszej autonomiczności stanowią największy obecnie produko-

wany typ pojazdów ze wszystkich klas. W skład systemów wchodzą między innymi 

układy: 

 ABS (ang. Anti-lock Braking System) odpowiedzialny za najefektywniejsze 

hamowanie pojazdu, którego działanie następuje bez udziału kierowcy; 

 ACC (ang. Adaptive Cruise Control), który umożliwia utrzymanie stałej prędkości 

pojazdu na drogach szybkiego ruchu i autostradach; 

 EGR (ang. Exhaust Gas Recirculation) odpowiedzialny za schłodzenie gazów 

wylotowych, powstałych ze spalania paliwa w komorze silnika, do temperatury, 

w której będzie przeważała ilość CO2 nad tlenkami azotu NOx. Spaliny najczęściej 

pobierane są z kolektora wylotowego, a następnie kierowane do układu ssącego.  

W wyposażenie takich aut wchodzi najczęściej system radarowy do umożliwienia 

utrzymania zadanej prędkości i oceny potrzeby hamowania w nagłych sytuacjach, 

zestaw kamer działających w paśmie widzialnym do niewykraczania poza pas ruchu. 

W pojazdach z taką klasą autonomiczności kierowca może zdać się na system jedynie 

w przypadku jazdy po autostradzie, gdzie niewielka jest liczba czynników niezbędnych 

do uwzględnienia.  
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Klasa 2 wprowadza pewne udoskonalenia w komforcie prowadzenia, automatyczne 
hamowanie w razie wejścia pieszego na przejście, wybranie i wykonanie manewru par-
kowania. Elektronika pokładowa została rozbudowana przez producentów o LiDAR 
(Light Detection and Ranging – układ elektroniczny wykorzystujący promieniowanie 
laserowe do mapowania otaczającej pojazd przestrzeni), system czujników ultra-
dźwiękowych, czujniki optyczne, jednostkę obliczeniową w postaci komputera pokła-
dowego. Kierowca ma pewność, że systemy zaimplementowane w pojeździe zwiększają 
bezpieczeństwo przemieszczania się nim. Nadal jest wymagana, w większości czasu 
jazdy, uwaga kierowcy. 

W 3 klasie autonomiczności pojazd jest w stanie sam podejmować decyzje doty-
czące przyśpieszania lub hamowania w danym obszarze na podstawie zebranych danych. 
Obecność kierowcy jest wymagana w razie wystąpienia problemów, z którymi pojazd 
nie będzie mógł rozwiązać problemu samodzielnie. Przedstawicielem koncepcyjnych 
pojazdów tej klasy jest Audi A8L 

Klasa 4 przynosi szereg zmian w postaci sterowania pojazdem. Kierowca może 
liczyć, w pewnych obszarach z ograniczeniem prędkości do 30 mph, na pełną autonomię 
pojazdu. Obszary te są wykrywane przez samochody przy użyciu geofencingu. Do 
takich samochodów można zaliczyć Google Car i Waymo. 

W 5 klasie pojazd nie posiada żadnych elementów służących do sterowania pojazdem 
przez kierowcę. Można liczyć na pełną autonomiczność samochodu bez ograniczeń 
prędkości i obszarów, w których może się poruszać. 

4.3. Przykłady rozwiązań praktycznych w pojazdach 

Zastosowanie AI w pojazdach, oprócz poprawy bezpieczeństwa jazdy, ma przede 
wszystkim ułatwiać pracę kierowcy w sytuacjach trudnych, np. cofanie pojazdem, 
utrzymanie toru ruchu przy dużych prędkościach. Wprowadzenie elektrycznego wspo-
magania kierownicy w samochodach osobowych znane jest od dawna i generalnie 
poprawia komfort prowadzenia. Natomiast w pojazdach ciężarowych systemy wspo-
magania kierownicy przede wszystkim pomagają w manewrowaniu. Przykładowe 
zastosowania można przedstawić w sposób następujący: 
1. System VDS (Volvo Dynamic Steering), zastosowany w 2013 r., ułatwia cofanie, 

ale także m.in. zmniejsza drgania kierownicy na nierównej drodze, obniżając 
poziom zmęczenia kierowcy [6].  

2. Elektroniczny układ kierowniczy dla ciężarówek Volvo Trucks, zastosowany 
w 2018 r., umożliwił wprowadzenie dodatkowych systemów, jak: automatyczne 
trzymanie się pasa ruchu, automatyczne kontrowanie w poślizgu, automatyczne 
dopasowywanie siły wspomagania do chwilowych potrzeb [7]. 

3. System zdalnego sterowania z przenośnego pulpitu w Volvo FH500, zastosowany 
w 2019 r., działający do prędkości 10 km/h i pozwalający między innymi na 
wykonywanie trudnych manewrów. Kierowca może opuścić kabinę i sterować 
pojazdem z dowolnego miejsca w najbliższym jego otoczeniu [7]. 

4. Mercedes-Benz Arocs 2551 w roku 2016 został wyposażony w system zdalnego 
sterowania, zatem jego kierowca może przy pomocy specjalnego pilota nadać 

ciężarówce ruch do przodu, do tyłu lub na boki. Zestaw ma otwartą naczepę 
o wysokich burtach i skrętnych kołach oraz sporej wielkości żuraw rozładunkowy. 
Przy układaniu tymczasowych dróg taki system ma generować sporą oszczędność 
czasu, pozwalając na podjechanie o kilka metrów do przodu bez wsiadania do 
kabiny [8]. 
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5. Obiekt badań 

5.1. Charakterystyka pojazdu bazowego 

Obiekt badań, na którym przeprowadzono modyfikacje, to quad Linhai 300 [9, 10]. 

Oryginalnie quad posiada silnik 4-suwowy, jednocylindrowy, chłodzony cieczą o mocy 

26 KM i pojemności skokowej 275 cm
3
. Wyposażony jest w skrzynię automatyczną 

CVT 4 pozycyjną. Układ przeniesienia napędu jest realizowany poprzez wał Cardana.  

Ogólny widok pojazdu przedstawiony jest na rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Widok obiektu badań, quad Linhai 300 EFI 

Pojazd posiada zawieszenie przedniej osi – McPherson, zaś tylną oś sztywną. 

Zawieszenie to idealnie się sprawdza w trudnych warunkach, takich do jakich quad ma 

być przeznaczony. Cechuje je równoległość prowadzenia kół podczas nawet dużego 

skoku zawieszenia. Pojemność zbiornika paliwa na poziomie 14,5 l, w połączeniu 

z masą własną w okolicy 295 kg, zapewnia dostatecznie duży dystans do przejechania 

w trybie autonomicznym pracy, dzięki braku dodatkowego obciążenia quada w postaci 

masy kierowcy.  

Pojazd wyposażony jest w opony terenowe oraz przełączany system napędu 4 x 2 

lub 4 x 4, co umożliwia jazdę w trudnych warunkach terenowych.  

5.2. Dodatkowe wyposażenia pojazdu względem fabrycznego 

Quad został rozbudowany o poniższe elementy: 

 2 kamery night vision o kącie widzenia 110; zapewniające widoczność w złych 

warunkach oświetleniowych; 

 6 czujników ultradźwiękowych o zasięgu maksymalnym 9 m; pozwalających na 

detekcję przeszkód wokół i pod pojazdem; 

 2 dodatkowe akumulatory 12 V o pojemności każdy 72 Ah; pełnią one rolę 

zasilającą elektronikę i elementy mechaniczne, o które został rozbudowany pojazd; 

 moduł komunikacji radiowej o zasięgu maksymalnym sygnału do 5 km; pozwala na 

zdalną kontrolę pojazdu przy użyciu aparatury RC; 

 skrzynka bezpieczników 12-krotna wykorzystana z pojazdu; zwiększa ona poziom 

bezpieczeństwa przed nadmiernym prądem; 
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 1 serwomechanizm obrotowy umożliwiający obracanie, w płaszczyźnie poziomej, 

ramieniem zamontowanym na pojeździe; 

 7 siłowników liniowych o różnej sile maksymalnej i wielkości; służące do realizacji 

zmiany kierunku jazdy, prędkości pojazdu, jak i kontroli ramienia; 

 ramię wraz z chwytakiem, wykonane w całości w Katedrze Pojazdów Samocho-

dowych Politechniki Lubelskiej, umożliwiające pobieranie próbek gleby;  

 2 mikrokomputery Arduino R3 do sterowania elementami wykonawczymi;  

 1 mikrokomputer Raspberry Pi 4B; do odbierania i przesyłania obrazu do RC.  

Rozmieszczenie podstawowych bloków wyposażenia dodatkowego przedstawione 

jest na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Schemat rozmieszczenia podstawowych bloków wyposażenia dodatkowego w widoku z góry [4]: 

1 – manipulator wykonawczy, 2 – siłownik kierunku jazdy, 3 – sterownik silnika, 4 – siłownik hamulca,  
5 – blok zasilania i sterowania zdalnego 

6. Ogólna koncepcja układu sterowania 

Koncepcja układu sterowania [11] pojazdem polega na jednoczesnym zastosowaniu 

w układzie sterowania zdalnego mikrokomputera Raspberry PI i Arduino Uno. 

Wykorzystanie Raspberry PI do autonomicznego trybu jazdy jest zasadne ze względów 

czysto technicznych, takich jak większa ilość pamięci operacyjnej, wyższa często-

tliwość taktowania procesora w porównaniu z Arduino [12]. Natomiast Arduino ma 

swoje zastosowanie w sterowaniu elementami wykonawczymi, takimi jak silniki czy 

serwomechanizmy [13]. Kolejną kwestią, ważną do omówienia, jest sposób połączenia 

dwóch mikrokomputerów tak, aby były zdolne do pracy synchronicznej [14]. Rozwią-

zanie użyte w sterowaniu quadem jest proste i skuteczne w swoim działaniu. Polega 

ono na stworzeniu fizycznego połączenia pomiędzy wolnymi pinami Arduino Uno 

i Raspberry PI [15]. Takie połączenie jest nazywane slave-master. Zasilanie układów 

dla Arduino i wszystkich elementów elektronicznych quada jest realizowane przy 

pomocy dwóch szeregowo połączonych akumulatorów. Każdy element elektroniczny 

ma różne napięcie pracy, dlatego zostało zastosowane rozwiązanie w postaci układów 
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odpowiednio zmniejszających lub zwiększających napięcie dostarczane do układu. 

Układy zostały zrealizowane na płytkach lutowniczych przy wykorzystaniu elementów, 

takich, jak tranzystory, regulatory napięcia, diody zabezpieczające. Sygnał sterujący 

wysyłany przy pomocy radia RC trafia do modułu komunikacji LoRA [16] bez-

pośrednio połączonego z Raspberry PI. W innym przypadku sygnał jest przekazywany 

do Arduino za pomocą połączenia slave-master. Tam z kolei sygnał jest przekazywany 

do elementów wykonawczych: ramienia manipulatora, regulacji prędkości, itp. 

Operator steruje quadem z pomocą aparatury RC 8-mio kanałowej. Ogólny projekt 

układu sterowania w postaci schematu blokowego został zamieszczony poniżej. 
 

 

Rysunek 3. Schemat połączeń potrzebnych do realizacji systemu sterowania: L293D – mostek H, układ 
elektroniczny do kontroli kierunku obrotu silnika, VCC – źródło prądu, LoRA – moduł komunikacji radiowej, 

Raspberry Pi – mikrokomputer 

Do realizacji sterowania quadem napisano program w środowisku programisty-

cznym Anaconda w języku python. Program główny został podzielony na dwa nieza-

leżne bloki. Pierwszy blok jest odpowiedzialny za odbiór obrazu, który jest realizo-

wany przy pomocy protokołu FPV. Drugi blok natomiast odpowiada za sterowanie 

pojazdem i wymianę danych pomiędzy czujnika a komputerem pokładowym. Możliwie 

jest pobranie danych poprzez wykorzystanie portu USB w których zawarte są infor-

macje z przejazdu takie jak: 

 pokonany dystans; 

 liczba pokonanych przeszkód; 

 liczba zebranych próbek; 

 maksymalna prędkość podczas przejazdu. 

Możliwe jest podłączenie komputera zamontowanego do quada do lokalnej sieci 

Wi-Fi. 
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Rysunek 4. Schemat blokowy systemu sterowania  

6.1. Założenia projektu modyfikacji 

Założenia projektu modyfikacji pojazdu są następujące: 

 możliwość zdalnej kontroli pojazdu poprzez radio RC 433 MHz; 

 podgląd wizyjny z dwóch kamer przestrzeni wokół quada; 

 zdalne przełączanie biegów;  

 zdalne sterowanie manetką prędkości i hamulcem; 

 możliwość zdalnego włączania i wyłączania silnika; 

 zasilanie elektroniki pokładowej z dwóch dodatkowych akumulatorów; 

 ramię umożliwiające przenoszenie lekkich obiektów; 

 sterowanie pojazdu w pętli sprzężenia zwrotnego. 

6.2. Zasada działania pojazdu  

Działanie pojazdu oparte jest na odbieraniu sygnału nadanego przez operatora 

wyposażonego w kontroler RC. Sygnał sterujący jest następnie przetwarzany przy 

pomocy mikrokomputera Raspberry PI, skąd w zależności od tego, czy dotyczy on 

kontroli elementów takich jak kamery, czujniki ultradźwiękowe czy elementów mecha-

nicznych jest wysyłany do mikroprocesora Arduino. Odpowiada on za kontrolę kierun-

kiem jazdy i prędkością pojazdu. 

Wyróżnić można dwa etapy działania pojazdu. Pierwszy etap to jazda. System 

zdalnego sterowania kontroluje pracę silnika, prędkość i kierunek jazdy, pokonywanie 

ewentualnych przeszkód w dotarciu do celu i zatrzymanie pojazdu. Drugi etap 

działania polega na sterowaniu manipulatorem po zatrzymaniu pojazdu. System zdal-
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nego sterowania przełączony zostaje na wykonywanie założonych operacji manipula-

cyjnych lub wykonania obserwacji przy pomocy kamery umieszczonej na mani-

pulatorze. 

7. Podział najważniejszych systemów sterowania quada 

Ze względu na skomplikowaną budowę pojazdu typu quad, jak i systemu, o który 

został on zmodyfikowany, system sterowania został podzielony na poszczególne sekcje: 

 układ zasilania; 

 układ systemu wizyjnego; 

 układ systemu komunikacji; 

 układ kontroli elementów mechanicznych; 

 oprogramowanie do kontroli quada. 

Schemat elektryczny przedstawia główne układy zabezpieczające nadprogową 

elektronikę pokładową przed przepięciem i pełniące jednocześnie rolę dzielnika 

napięcia. Układ ten jest potrzebny ze względu na różne wymagania napięcia zasilają-

cego dla poszczególnych elementów.  

 

 

Rysunek 5. Schemat blokowy układu zasilania 

Układ wizyjny quada oparty jest na dwóch kamerach i sześciu czujnikach ultra-

dźwiękowych. Układ pobiera zasilanie z mikrokomputera Raspberry PI dla poszcze-

gólnych elementów układu. Każdy element posiada fizyczne połączenie sygnałowe 

z mikrokomputerem. 
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Rysunek 6. Schemat blokowy systemu wizyjnego 

Układ działa w formie fizycznego połączenia modułu komunikacji bezprzewodowej 

z mikrokomputerem Raspberry PI (rys. 7). 

 

 

Rysunek 7. Schemat blokowy systemu komunikacji quada 

Układ zasilania i sterowania elementami wykonawczymi, takimi jak siłowniki 

liniowe i serwomechanizmy, przedstawiony jest na rysunku 8. Każdy siłownik pobiera 

zasilanie bezpośrednio z akumulatora trakcyjnego. Elementy układu są zabezpieczone 

poprzez zastosowanie przełączników z optoizolacją. Jednocześnie przełączniki pełnią 

funkcję sterującą, działającą na zasadzie mostka H, który zmienia kierunek przepływu 

prądu. 

Oprogramowanie jest oparte o uczenie kognitywne na modelowaniu zachowania na 

podstawie ogólnodostępnych bibliotek uczenia maszynowego dla języka python i ze-

branych własnych pomiarach. 

W pierwszej fazie odbyło się testowanie poprawności połączeń pomiędzy ele-

mentami mechanicznymi i komputerem pokładowym Raspberry PI – Arduino. Zostało 

ono wykonane przy użyciu oprogramowania Arduino. Każdy element został spraw-

dzony poprzez napisanie prostego programu. Program sterował najczęściej ruchem 

wysuwu elementu lub obrotu o określony kąt. W przypadku siłowników liniowych był 

to wysuw siłownika na zadaną długość, dla silników DC oraz serwomechanizmu – 

kontrola kąta obrotu orczyka.  
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Rysunek 8. Schemat blokowy modułu kontrolującego układy wykonawcze quada 

Po przejściu pozytywnego testu poprawności połączeń i napięć na poszczególnych 

liniach zasilających można było przejść do testowania ogólnego działania układu 

sterowania przy użyciu bardziej rozbudowanego programu wykonawczego. Program 

został zrealizowany przy użyciu pętli warunkowych mających na celu sprawdzenie 

współdziałania ze sobą wszystkich elementów. Testu dokonano na otwartej przestrzeni 

w celu uniknięcia wystąpienia kolizji z elementami otoczenia. Można było przepro-

wadzić sprawdzenie czułości działania konsoli RC w stosunku do kierunku jazdy 

i prędkości pojazdu. Optymalizacja została dokonana przy doświadczalnym sprawdza-

niu czułości sprzętu i poprawie w czasie rzeczywistym oprogramowania na laptopie. 

Po pozytywnym sprawdzeniu działania oprogramowania można zaimplementować 

dodatkowo TensorFlow do Raspberry PI w celu umożliwienia stworzenia szkieletu pod 

jazdę półautonomiczną.  

8. Obliczenia wybranych parametrów dodatkowego wyposażenia pojazdu  

Przeprowadzono badania warunków pracy elementów wykonawczych. Zdalne 

sterowanie modyfikowanym pojazdem wymaga realizacji określonych sił za pomocą 

siłowników liniowych. Skręt kół kierowanych wymaga przyłożenia do ramienia 

kierownicy siły równoważącej opory skrętu kół.  

Moment oporu skrętu koła Tz wynosi 

   
 

 
 

  
 

 

 
       (1) 

gdzie: 

Gp – obciążenie osi przedniej, N, 

p – ciśnienie w oponie, MPa, 

 – współczynnik przyczepności. 

Konstrukcja układu kierowniczego quada powoduje, że moment na kolumnie 

kierownicy To jest równy momentowi na zwrotnicy,  

             (2) 

zatem siła powodująca skręt wynosi 
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        (3) 

gdzie: 

To – moment na kolumnie kierownicy, Nm, 

rk – promień kierownicy quada, m. 

Przyjmując obciążenie graniczne osi przedniej na poziomie 2260 N, otrzymuje się, 

że siła Fk wyniesie 273 N. Zastosowany siłownik wytwarza siłę 500 N przy 

maksymalnym prądzie zasilającym, zatem jego działanie powinno być stabilne. 

Hamulec nożny wymaga zastosowania siły 200 N. Siłownik liniowy realizujący siłę 

działającą stycznie do toru ruchu pedału hamulca, wytwarzający maksymalną siłę 500 

N, będzie zatem obciążony w 

  
   

   
          

co zmniejsza wymagany prąd zasilania i zapobiega przeciążeniu siłownika. 

Rama mocująca siłownik hamulca wykonana jest z ceownika 30 x 30 x 3. Pole 

powierzchni przekroju wynosi 

                      mm2. 

Naprężenia rozrywające ramię ceownika wynoszą 

   
 

 
 [MPa]       (4) 

Ich maksymalna wartość, przy sile F = 250 N, wynosi r = 1 MPa, co przy 

naprężeniach dopuszczalnych kr= 120 MPa, świadczy o dużej stabilności i trwałości 

konstrukcji. 

9. Przykładowe elementy i ich wykonanie 

Wyposażanie quada rozpoczęto od zwymiarowania poszczególnych jego ele-

mentów, szczególnie miejsc, gdzie mocowane będą podzespoły dodatkowe [9].  

 

Rysunek 9. Widok (z góry) quada obrazujący wymiary poprzeczne 

Na rysunku 9 przedstawiono widok quada, obrazujący wymiary poprzeczne frag-

mentu ramy quada, na którym ma się znajdować pomost z 2 płyt z blachy ryflowanej 

o grubości 3 mm, oddzielonych tulejami dystansowymi, skręcony śrubami M6. 
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Podstawa manipulatora (pomost) zamontowana na quadzie przedstawiona jest na 

rysunku 10. Wyżej opisana konstrukcja ma pełnić rolę podstawy, na której ma się 

znajdować trzystopniowe ramię wykonane z ceowników aluminiowych. Każdy stopień 

ramienia będzie posiadał otwory, w których będą się znajdowały mocowania na 

siłowniki liniowe. Ramię będzie miało możliwość obrotu wokół własnej osi dzięki 

serwomechanizmowi dużej mocy. Na sworzniu serwa umieszczone będzie koło zębate 

o zębach prostych, które będzie się znajdowało w zazębieniu z drugim kołem zębatym. 

Na drugim kole na ruchomej podstawie będzie umieszczona podpora ramienia.  

 

Rysunek 10. Widok podstawy manipulatora zamontowanej na quadzie 

Oba koła będą wykonane w technice druku 3D z materiału ABS, który ma wysoką 

odporność na urazy mechaniczne, dobrze znosi kontakt z reaktywnymi substancjami 

chemicznymi, trudno jest zarysować jego powierzchnię zewnętrzną. W dodatku jest 

materiałem ekologicznym, łatwo przetwarzalnym w przeciwieństwie do duroplastów. 

W razie zniszczenia tychże będzie można łatwo i tanio wydrukować nowe na drukarce 

3D. Koniec ramienia robota docelowo ma być wyposażony w chwytak, na którym 

będzie się znajdowała kamera połączona z centralnym komputerem umieszczonym 

w szczelnej skrzyni z uszczelnieniem labiryntowym.  

 

Rysunek 11. Widok przestrzeni wokół kierownicy quada 

Siłownik liniowy, przeznaczony do kierowania pojazdem, będzie zamocowany po-

między dwoma obejmami, jedna z nich będzie zamocowana na powyższej kierownicy 

a druga w podporze oporowej zamocowanej na płycie w miejscu siedzenia kierowcy. 

Będzie on pełnił funkcję pozwalającą skręcać zdalnie przy pomocy radia RC i systemu 
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wizyjnego. Na ten system będą się składały 2 kamery z podświetleniem światła pod-

czerwonego pozwalając zapewnić widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych. 

Czujniki ultradźwiękowe zapewnią bezpieczne poruszanie się pojazdu i sygnali-

zowanie przeszkód znajdujących się na drodze z wyprzedzeniem do 5 metrów wokół 

quada. Miejsce montażu przedstawiono na fotografii na rysunku 11. 

 

Rysunek 12. Widok przestrzeni quada do montażu dodatkowych akumulatorów  

Na lewym podnóżku pojazdu, do elementów metalowych pod nim i dwoma 

obejmami, zostanie zamocowany akumulator o pojemności 72 Ah. Akumulator będzie 

ładowany przed jazdą pojazdu. Prąd w nim zmagazynowany zasili elementy wyko-

nawcze takie, jak: siłowniki liniowe, serwomechanizmy, silniki DC, elementy sterujące, 

między innymi Raspberry PI4, Arduino Uno R3 oraz elementy do komunikacji RC 

i protokołu komunikacji krótkodystansowej LoRA. Miejsce montażu przedstawiono na 

fotografii na rysunku 12. 

 

Rysunek 13. Widok na przestrzeń montażową dodatkowego akumulatora oraz na miejsce zamontowania 

siłownika hamulca 

Widok prawego podnóżka pojazdu, na którym będzie zamontowany drugi aku-

mulator, ujawnia różnicę w stosunku do lewego podnóżka. Znajduje się tutaj hamulec 

nożny. Pod akumulator zostanie położona warstwa styropianu z wycięciem na pedał 

hamulca. Hamowanie pojazdu będzie realizowane poprzez siłownik liniowy o wy-

suwie 10 cm. Na końcu siłownika będzie zamontowana metalowa „stopka” złożona 

z dwóch płytek blachy ryflowanej, skręconych ze sobą śrubami. Miejsce montażu 

przedstawiono na fotografii na rysunku 13. 
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Rysunek 14. Widok sposobu poprowadzenia wiązek elektrycznych przez producenta 

Miejsca poprowadzenia wiązek dodatkowych zostało wybrane w miejscach popro-

wadzenia wiązek fabrycznych. Ze względu na dobrą ochronę przed warunkami zew-

nętrznymi zastosowane zostaną osłony karbowane. Przykładowe miejsce prowadzenia 

wiązek instalacji przedstawiono na fotografii na rysunku 14. 

10. Podsumowanie 

Zdalnie sterowany pojazd typu quad ma zademonstrować środowisku naukowemu 

i osobom niepowiązanym na co dzień z autonomicznością wykorzystywaną w różnego 

rodzaju środkach transportu, że robotyka mobilna jest bardzo interesującą i dyna-

micznie rozwijającą się dziedziną nauki. Może być także inspiracją dla studentów do 

zgłębiania wiedzy z zakresu elektroniki, informatyki, automatyki i telematyki, które są 

integralną częścią nowoczesnych systemów transportowych.  

Przedstawiona praca obrazuje poszczególne fazy modyfikacji pojazdu, od koncepcji 

aż po wykonanie, przy ograniczonym budżecie do dyspozycji. 

Tego typu pojazdy mogą być stosowane do badań i pracy nad algorytmami 

sterowania oraz nawigacji. 

Podczas realizowania projektu napotkano na szereg trudności związanych między 

innymi z pandemią koronawirusa, która ograniczyła możliwość wykonania prac przy 

samym quadzie. Dodatkowo wystąpiły problemy związane z samymi układami 

elektronicznymi, które jako elektronika hobbystyczna wykorzystywana do modeli RC 

nie jest przystosowana do pracy z pojazdami z napędem spalinowym. 

Planowane jest dalsze kontynuowanie prac nad pojazdem autonomicznym. Celem 

kolejnej fazy będzie ukończenie opisanych w niniejszej pracy modyfikacji, jak też 

zaprojektowanie oprogramowania dla całego quada.  
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Streszczenie 
Niektóre prace wykonywane w trudnym terenie lub na rozległych obszarach są uciążliwe dla wyko-

nującego je człowieka. W celu ograniczenia takich utrudnień przeprowadzono przebudowę pojazdu quad 

polegającą na wykonaniu systemu zdalnego sterowania. System sterowania w początkowej fazie projektu 

uzależniony jest od operatora z możliwością rozwoju do systemu półautonomicznego. Opracowany system 
zdalnego sterowania quada zawiera bezprzewodową łączność radiową, system wizyjny do korekcji poło-

żenia pojazdu i system sterowania urządzeń wykonawczych. System sterowania urządzeniami wykonaw-

czymi realizuje podstawowe funkcje jezdne pojazdu oraz obsługę manipulatora roboczego poprzez moduł 

Arduino Uno. Sterowanie siłownikami jazdy odbywa się sekwencyjnie, według cyklu jezdnego. Operator 
steruje działaniem manipulatora zdalnie po zatrzymaniu pojazdu. Dalszy etap prac obejmować będzie 

doskonalenie programu sterującego systemami i tworzenie kolejnych modułów programu sterującego 

pojazdem. 

Słowa kluczowe: pojazd autonomiczny, Arduino, Raspberry, sztuczna inteligencja, quad 

Modification of a quad vehicle for a remote control system  

Abstract 
Some work carried out in difficult terrain or in large areas is burdensome for the person performing it. In 

order to reduce such difficulties, the quad vehicle was rebuilt with a remote control system. The control 

system at the initial stage of the project depends on the operator with the possibility of development to 

a semi-autonomous system. The developed quad remote control system includes wireless radio com-
munication, a vision system for correcting the vehicle position and a control system for actuators. The 

actuator control system performs the basic driving functions of the vehicle and the operation of the 

working manipulator via the Arduino Uno module. The driving actuators are controlled sequentially, 

according to the driving cycle. The operator controls manipulator remotely after stopping the vehicle. The 
next stage of the project will include the improvement of the systems control program and the creation of 

further modules of the vehicle control program. 

Keywords: autonomous vehicle, Arduino, Raspberry, artificial intelligence, quad  
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Technologia wytwarzania belki konstrukcji nośnej 

dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego 

1. Wstęp  

Globalne zapotrzebowanie na produkty aluminiowe z roku na rok wzrasta. Po-

dobnie zwiększa się udział aluminium w innych produktach, a samo aluminium wypiera 

tradycyjnie stosowane materiały, jak np. stal. Na korzyść aluminium przemawia jego 

niska masa, walory użytkowe i estetyczne, parametry techniczne, a także cechy pro-

ekologiczne. Sam rynek produktów aluminiowych, w tym sektor produktów wyciska-

nych, ocenić należy zatem jako perspektywiczny, szczególnie jeśli chodzi o Polskę. 

W 2010 r. zużycie aluminium w przeliczeniu na osobę wyniosło w kraju 15,9 kg. 

Rynek profili aluminiowych obejmuje dwie grupy: masowe „wyroby standardowe” 

oraz wysoce zindywidualizowane profile „trudne”, zastrzeżone, dopasowane do ocze-

kiwań konkretnych kontrahentów.  

Odbiorcami profili trudnych są m.in., stanowiący grupę docelową rezultatu badań 

niniejszego projektu, przedstawiciele branży automotive oraz transportowej (transport 

kolejowy i ciężarowy). Z uwagi na stały wzrost przewozów, logistyki oraz liczby 

pasażerów branże te nieustannie rozbudowują swój potencjał, wykorzystując najnowo-

cześniejsze pojazdy i urządzenia, w których zastosowanie znajdują znaczne ilości 

aluminium Odnotowuje się także wzrost średniego zużycia komponentów aluminio-

wych przy produkcji przyczep, naczep, autobusów, tramwajów i wagonów [1]. Jak 

wynika z raportu [2] zastosowanie aluminium w branży pojazdów samochodowych 

stale wzrasta i w roku 2020 wynosiło 184 kg na samochód, a 10 lat wcześniej o 30 kg 

mniej. Już w 2010 r. branże transportowe konsumowały 37% produkcji aluminium 

w Europie, więcej nawet niż branża budowlana. Znamienny jest fakt, iż opisane wyżej 

branże zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na wysoce zindywidualizowane profile 

„trudne”, niestandardowe, w postaci profili aluminiowych długich (do 13 m), które 

poddawane są odpowiedniemu gięciu i które są zastrzeżone oraz dopasowane do ocze-

kiwań konkretnych kontrahentów. Pożądane są przy tym materiały coraz lżejsze, lecz 

gwarantujące utrzymanie dotychczas wymaganych parametrów wytrzymałościowych 

oraz w zakresie odporności na korozję. W Polsce grupa producentów przyczep i naczep 

składa się z ok. 20 podmiotów, pośród których prym wiodą Krone, Schmitz Cargobull, 

Wielton oraz Koegel. 

Podstawowym przykładem wyżej opisanych produktów są belki konstrukcji nośnych 

stanowiące element przyczep i naczep samochodowych. Produkcja tych elementów 

wiąże się aktualnie z szeregiem problemów technologicznych (negatywny wpływ 

gięcia na kształt wyrobu, jego geometrię, twardość, wytrzymałość na rozciąganie czy 
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grubość ścianek w obszarze gięcia, a przede wszystkim zjawisko niekontrolowanego 

gięcia się długich profili znajdujących się poza obszarem roboczym maszyny), jak 

również brakiem adekwatnego parku maszynowego oraz know-how niezbędnych dla 

zaawansowanego gięcia tak długich produktów. Ponadto belki te produkowane są 

obecnie w większości ze stali, cechują się zatem znacznym ciężarem, który determi-

nuje większą energochłonność i koszty napędu pojazdów wykorzystujących te pod-

zespoły.  

Branża transportowa, a w tym producenci przyczep i naczep transportowych, stanowi 

zatem olbrzymi i niezaspokojony rynek, a przy tym nieustannie rosnący zarówno 

dzięki powiększaniu się samego rynku, jak i w związku z nowymi aplikacjami i zasto-

sowaniami dla aluminium. Realizacja niniejszego projektu natomiast przyczyni się do 

zaspokojenia jego oczekiwań, pozwoli bowiem na zaoferowanie przez wnioskodawcę 

produktu o nowym, niedostępnym dotychczas na rynku polskim, kształcie i wymiarach, 

a nadto o obniżonej w istotny sposób masie oraz podwyższonych właściwościach co 

do wytrzymałości i odporności na korozję, bo wykonanych ze stopów aluminium. 

W 2015 r. sam polski rynek przyczep i naczep lekkich wyniósł 35 tys. sztuk. Natomiast 

grudzień 2020 był siódmym miesiącem z kolei, kiedy rynek nowych przyczep i naczep 

wszystkich rodzajów zwiększył się r/r. Tempo wzrostu wyniosło 50,3% i było ponad 

dwukrotnie wyższe niż w listopadzie (+25,9% r/r.). W całym 2020 r. zarejestrowano 

łącznie 80 046 przyczep i naczep wszystkich rodzajów [3]. 

2. Cel badań 

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii kształtowania długich profili 

aluminiowych o długości do 13 m ze specjalnych stopów aluminium serii 6xxx oraz 

niewykorzystywanych przez branżę stopów serii 5xxx o podwyższonej zawartości Mg 

(3% i wyżej). Szczegółowe informacje przedstawiono na rysunku 1 oraz w tabeli 1.  

Rezultatem realizacji projektu jest opracowanie nowego procesu gięcia, który został 

wdrożony w firmie Albatros Aluminium oraz zaoferowanie produktu o nowym, nie-

dostępnym dotychczas na rynku polskim, kształcie, wymiarach oraz właściwościach na 

potrzeby rynku transportowego (automotive oraz kolejowego).  

Do osiągnięcia celu badań opracowano proces wyciskania, w tym opracowano 

przekroje poprzeczne 3 profili w celu zastosowania w transporcie motoryzacyjnym 

oraz kolejowym. Celem badań było określenie na podstawie badań numerycznych 

optymalnej technologii gięcia profili wraz z doborem parametrów technologicznych, 

a następnie poprzez badania laboratoryjne wyznaczanie parametrów procesu gięcia 

belek na potrzeby przemysłu [4]. 

 

Rysunek 1. Kształt wygięcia profilu [opracowanie własne] 
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Tabela 1. Parametry kształtu wygiętych profili 

Długość [mm] Pre-bedning [mm] X [mm] 

7 800 40 ±10 600 

8 500 60 ±10 600 

13 000 100 ±10 600 

Źródło: opracowanie własne 

3. Metodyka badawcza 

Badania wyciskania profili aluminiowych ze stopów serii 5xxx oraz 6xxx, prze-

prowadzono na prasie znajdującej się na wyposażeniu Albatros Aluminium Sp. z o.o. 

Opracowano 3 kształty profili i wykonano matryce ze stali narzędziowej do pracy na 

gorąco H13 do ich wyciskania. Proces wyciskania prowadzono dla prędkości w prze-

dziale 3,5-5,5 mm/s, przy temperaturze wlewka w zakresie 460-520. Opracowano 

parametry wyciskania w zależności od składu chemicznego stopu aluminium, a następnie 

opracowano proces starzenia. Na maszynie wytrzymałościowej Instron 4483 zbadano 

parametry wytrzymałościowe uzyskanych profili. W programie Simufact Forming prze-

prowadzono badania symulacyjne w skali 1:8. Przeanalizowano 2 metody kształto-

wania profili aluminiowych, na podstawie, których zaprojektowano narzędzia. Dla 

procesu obciągania badania prowadzono na narzędziach o promieniu 18 m oraz 25 m, 

natomiast dla gięcia trójrolkowego analizowano skok rolki górnej w zakresie 1-3 mm. 

Wybrano jedną z metod i wykonano narzędzia do prób laboratoryjnych, które przepro-

wadzono w skali. Badania prowadzono dla technologii gięcia trójrolkowego w zakresie 

skoku rolki kształtującej, umożliwiającego uzyskanie wysokości wygięcia 10 ±2,25 

mm dla profilu o długości 2000 mm ze stopu 6063 oraz 5754. 

W celu określenia wpływu wygięcia belki na zmianę wymiarów przekroju belki 

aluminiowej, posłużono się skanerem optycznym firmy GOM ATOS COMPACT 5M. 

Porównywano kształt przekroju belki w miejscu największego odkształcenia z prze-

krojem nieodkształconym, a wyniki porównywano w programie CAD. Następnie 

z odkształconego profilu pobrano próbki do badań rozciągania, które prowadzono na 

urządzeniu Instron 4483. W efekcie uzyskanych wyników oraz ich analizy przepro-

wadzono badania w warunkach rzeczywistych dla 3 rodzajów profili z 2 gatunków 

materiału 6063 oraz 5754. Odkształcano profile o długości 7,8 m, 8,5 m oraz 13 mm. 

Uzyskane profile zbadano pod kątem dokładności wymiarowych oraz umocnienia 

materiału analogicznie jak podczas badań laboratoryjnych. 

4. Badania kształtowania 

4.1. Parametry procesu wyciskania 

Opracowano trzy kształty profili aluminiowych, które pokazano na rysunku 2. 

Profil „duży” posiadał wymiary gabarytowe (wys. x szer.) 103 x 109 mm; „średni” 

53 x 65,6 mm; mały 14 x 40,6 mm. 
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duży    średni    mały 

Rysunek 2. Opracowane kształty profili do badań kształtowania [opracowanie własne] 

Następnie dla opracowanych profili wykonano narzędzia w postaci matryc ze stali 

narzędziowej do pracy na gorąco H13 i opracowano proces wyciskania profili (tab. 2). 

Tabela 2. Parametry wyciskania profili aluminiowych 

Stop/profil Zawartość Mg 
Temperatura 

wlewka [°C] 

Prędkość 
wyciskania 

[mm/s] 

Siła 
wyciągania [N] 

6063 

profil duży 
0,47 520÷510 4÷4,5 

250 
5754 

profil duży 
3,58 500÷505 4 

6063 

profil średni 
0,88 500÷490 5÷5,5 

100 
5754 

profil średni 
2,61 500÷501 4,5÷5 

5754 
profil mały 

2,75 460÷470 5÷5,5 
150 

3,42 500÷510 3,5 

Źródło: opracowanie własne 

Otrzymane w procesie wyciskania profile poddano procesowi starzenia, a następnie 

zbadano pod kątem parametrów wytrzymałościowych. Badania pozwoliły na wyzna-

czenie granicy plastyczności oraz wytrzymałości na rozerwanie. Profil otrzymany ze 

stopu 6063 charakteryzował się parametrami: Rp0,2 = 203 MPa, Rm = 271 MPa; 

natomiast profil ze stopu 5754, charakteryzował się parametrami: Rp0,2 = 93 MPa, Rm = 

228 MPa. 

4.2. Badania numeryczne 

Przeprowadzono symulacje kształtowania profili aluminiowych z wykorzystaniem 

programu Simufact Forming, dedykowanego zagadnieniom obróbki plastycznej. Do 

badań numerycznych zastosowano stop aluminium 6063 w stanie dostawy T4. Celem 

badań numerycznych była analiza dwóch koncepcji gięcia profili, w tym zaprojekto-

wanie narzędzi dla badanych technologii gięcia. 

Ze względu na możliwości obliczeniowe zastosowano badania w skali (profil o dł. 

1000 mm, PB 5 +/-1,25 mm), na podstawie, których dążono do uzyskania wygięcia 

profilu zgodnie z rysunkiem 3.  
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Rysunek 3. Kształt wygięcia profilu na potrzeby badań MES [opracowanie własne] 

Wykonano wirtualny model profilu „dużego” na podstawie, którego opracowano 

kształt narzędzi do badań gięcia. W przypadku obciągania symulacja polegała na wpro-

wadzeniu naprężeń rozciągających w profilu, a następnie jego obciągnięciu na matrycy 

(rys. 4). W przypadku gięcia trójrolkowego zastosowano rolki składane z modułów 

odwzorowujących poszczególne kształty profilu z zachowaniem odpowiednich luzów 

pomiędzy powierzchniami bocznymi. Symulacja polegała na nadaniu odpowiednich 

ruchów poszczególnym rolkom (rys. 5). 

 

Rysunek 4. Model narzędzi do symulacji obciągania [opracowanie własne] 

 

Rysunek 5. Model narzędzi do symulacji gięcia trój rolkowego [opracowanie własne] 

Przeprowadzono obliczenia dla procesu obciągania oraz gięcia na trzech rolkach, 

a wyniki przedstawiono w tabeli 3. Więcej informacji można znaleźć w literaturze [5-7]. 
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Tabela 3. Zestawienie wyników analizy numerycznej procesu kształtowania. 

Proces Parametry Odsprężynowanie 

materiału [mm] 

Ugięcie po 

odsprężynowaniu [mm] 

Obciąganie Promień 25 m 2,36  3,81 

Promień 18 m 2,51  4,59 

Gięcie 

trójrolkowe 

Skok 3 mm 0,93  16,59 

Skok 2,5 mm 2,08  14,20 

Skok 2 mm 2,16  11,26 

Skok 1 mm 2,18  5,47 

Źródło: opracowanie własne 

Podczas badań nie zaobserwowano wpływu metody gięcia na zmiany kształtu prze-

kroju profilu. Symulacje wykazały, że niewielkie zmiany w ustawieniu rolki mogą 

mieć duży wpływ na przebieg procesu i jego wynik. Dlatego też metoda ta wydaje się 

być bardziej elastyczna a przez to lepiej nadająca się do badań nad innowacyjnym 

produktem. W przypadku gięcia na rolkach zaobserwowano, że wraz ze wzrostem 

odkształcenia spada wartość sprężynowania powrotnego. Nie bez znaczenia jest też 

fakt, że na jednym zestawie rolek można giąć profile o różnych długościach, co pozwala 

na zmniejszenie kosztów procesu zarówno przez mniejszą liczbę narzędzi, ale także 

przez brak konieczności przezbrajania maszyny. W przypadku obciągania konieczne 

jest wykonanie matrycy w zależności od długości giętego elementu. Dodatkowo obcią-

garka jest znacznie bardziej rozbudowaną mechanicznie maszyną od giętarki, a przez 

to wymaga znacznie więcej miejsca do prób technologicznych. Zarówno koszt wyko-

nania maszyny, jak i odpad giętego produktu są większe w porównaniu do giętarki 

trójrolkowej. W metodzie tej przed wygięciem konieczne jest przytrzymanie giętego 

profilu, co powoduje powstawanie wad powierzchniowych w miejscu trzymania, 

dlatego też miejsce to należy po procesie obciągania odciąć i potraktować jako odpad. 

Dalsze badania numeryczne przeprowadzono dla procesu kształtowania trójrol-

kowego. W celu skrócenia czasu obliczeń symulacyjnych wykorzystano uproszczony 

model dla profilu „dużego” (rys. 6) oraz „średniego”. Zastąpiono promienie ostrymi 

krawędziami i skrócono ich długość na potrzeby symulacji do 1000 mm, co daje wymiar 

wysokości giętego profilu równy 5 ±1,25 mm (rys. 3). Symulacje dla profilu „dużego” 

przeprowadzono na modelu o siatce składającej się z 32324 tetrahedralnych ele-

mentów, zaś dla profilu „średniego” o siatce składającej się z 14199 tetrahedralnych 

elementów. Kierunek gięcia profilu pokazano na rysunku 7. 

 

Rysunek 6. Przekrój profilu „dużego”: model rzeczywisty (po lewej), model do badań MES (po prawej) 

[opracowanie własne] 
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Rysunek 7. Kierunek wygięcia profilu [opracowanie własne] 

Do badań numerycznych zastosowano opracowane w poprzednich próbach narzę-

dzia. Widok znajdującego się pomiędzy narzędziami profilu przedstawiono na rysunku 8. 

 

Rysunek 8. Widok profilu pomiędzy narzędziami [opracowanie własne] 

Badania prowadzono dla stałej prędkości obrotowej wynoszącej 10 obr/min. Głów-

ną zmienną było przemieszczenie (skok) rolki gnącej, który badano w zakresie umożli-

wiającym wykonanie wygięcia profilu (pre-bending) na wysokość 5 ±1,25 mm. Osta-

tecznie dla obu badanych profili przemieszczenie rolki mieściło się w zakresie 1-3 mm.  

W wyniku przeprowadzonych badań wyznaczono skok narzędzi, wielkość odsprę-

żynowania materiału oraz naprężenia występujące w trakcie procesu kształtowania. 

Wyznaczono również siłę występującą na narzędziach, niezbędną do uzyskania 

wygięcia profilu. 

Wynik badań numerycznych w postaci graficznej przedstawiono na rysunku 9,  

a w tabeli 4 przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań pod kątem odsprężyno-

wania powrotnego materiału. 
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Rysunek 9. Rozkład naprężeń: profil „duży” (po lewej), profil „średni” (po prawej) [opracowanie własne] 

Tabela 4. Zestawienie wyników odsprężynowania profilu w procesie gięcia 

Skok rolki [mm] Ugięcie profilu po 
odsprężynowaniu [mm] 

Wartość odsprężynowania 
profilu [mm] 

Wartość 
odsprężynowania [%] 

Profil „duży” 

2,5  2,12  14,16 14,9 

2 3,04 11,40 26,6 

1,1  4,06  5,70 71,2 

Profil „średni” 

3 0,72 17,21 4,18 

2 1,71 13,26 12,8 

1 2,85 4,27 66,7 

Źródło: opracowanie własne 

Dla profilu „dużego” wartość siły nacisku rolki gnącej przy skoku 1,1 mm oscyluje 
w zakresie 10-15 kN, natomiast dla profilu „średniego” przy skoku rolki gnącej 1 mm, 
wartość siły nacisku rolki gnącej oscyluje w zakresie 4-8 kN. 

4.3. Badania laboratoryjne 

W celu weryfikacji wyników badań numerycznych, przeprowadzono badania labo-
ratoryjne na hydraulicznej giętarce do rur i profili CORMAK EHPK50. Do badań 
zastosowano stop aluminium 6063 w stanie dostawy T4 oraz T6. Na wstępie prze-
prowadzono próby rozciągania na maszynie Instron 4483 seria H1907. Dla stopu 
w stanie dostawy T4 otrzymano wartość Rp0,2 = 97 MPa oraz Rm = 198 MPa. Natomiast 
dla stopu w stanie dostawy T6 Rp0,2 = 252 MPa oraz Rm = 272 MPa. Na rysunku 10 
przedstawiono wykresy z prób rozciągania. 

 

Rysunek 10. Zestawienie wyników z prób rozciągania [opracowanie własne] 
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Twardość HV0,5 dla stopu 6063 T4 wynosiła 62,2, natomiast dla stopu 6063 T6 

wynosiła 87,2. 

Na podstawie opracowanych w badaniach numerycznych narzędziach, wykonano 

rysunki konstrukcyjne, a następnie wykonano narzędzia do prób laboratoryjnych. Widok 

narzędzi wraz z zamocowanym pomiędzy nimi profilem przedstawiono na rysunku 11. 

 

Rysunek 11. Próby laboratoryjne – narzędzia do badań [opracowanie własne] 

Ze względu na odległość rozstawienia rolek względem siebie oraz biorąc pod 

uwagę konieczność pozostawienia na obu końcach profilu odcinka prostego o długości 

75 mm (rys. 3), próby przeprowadzono w skali 2:1 względem badań numerycznych. 

W efekcie zastosowano profil o długości 2 metrów, gdzie docelowo dążono do uzyskania 

ugięcia (pre-bending) w zakresie 10 ±2,25 mm. Wyniki przeprowadzonych prób 

zamieszczono w tabeli 5. 

Tabela 5. Wyniki prób kształtowania profilu w warunkach laboratoryjnych 

Kształt profilu Stan dostawy Przemieszczenie 
rolki [mm] 

Wysokość ugięcia 
[mm] 

Profil „duży” T4 3,68 11,21 

T6 - - 

Profil „średni” T4 2,25 11,5 

T6 3,70 9,73 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku prób kształtowania profilu „dużego” udało uzyskać się żądane wy-

gięcie jedynie dla stanu dostawy stopu aluminium T4. W przypadku stanu dostawy T6 

trójrolkowa giętarka laboratoryjna nie miała wystarczającej siły, aby ugiąć profil, 

próby, które przeprowadzono pozwoliły na ugięcie profilu jedynie o 2 mm. Natomiast 

w przypadku profilu „średniego” w obu przypadkach uzyskano pozytywny wynik. 

Dlatego też przystąpiono do sprawdzenie odkształcenia się profilu na jego przekroju. 

W celu potwierdzenia dokładności pomiarów, profile poddano skanowaniu ska-

nerem optycznym firmy GOM ATOS COMPACT 5M. Zeskanowano nieodkształcony 

profil i porównano go z przekrojem profilu po gięciu. Do badań porównawczych 

wybrano profile, dla których uzyskano wynik gięcia zgodny z założeniami. Wybrane 

profile przecięto w połowie długości gięcia. Skanowane przekroje profili zamieszczono 

na rysunkach 12 oraz 13. Profil nieodkształcony zakreskowano, a różnice wymiarowe 

zamieszczono na rysunkach. 
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Rysunek 12. Przekrój poprzeczny profilu „dużego”– zestawienie przed i po odkształceniu  
[opracowanie własne] 

 

Rysunek 13. Przekrój poprzeczny profilu „średniego”– zestawienie przed i po odkształceniu  

[opracowanie własne] 

Zaobserwowano nieznaczne różnice w zmianie kształtu, które dla profilu „dużego” 

wahały się w granicach 0,68÷1,08 mm, natomiast dla profilu „średniego” 0,14÷0,3 mm. 

Różnice wymiarowe częściowo wynikały z niedostatecznej sztywności urządzenia 

laboratoryjnego, jak i wymiarów narzędzi. Dlatego do dalszych badań zastosowano 

rolki po uwzględnieniu korekty wymiarowej.  

Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych, wytypowano 3 poprawnie odkształ-

cone profile, z których przygotowano próbki do badań rozciągania oraz badań twar-

dości. Otrzymane wyniki porównano z wynikami materiału w stanie dostawy i przed-

stawiono w tabeli 6, natomiast graficznie wyniki przedstawiono na rysunku 14. 

Tabela 6. Wyniki z prób rozciągania próbek stopu 6063 

 Stan odstawy Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

HV0,5 

Stan dostawy T4 97 198 62,7 

Po odkształceniu 97 194 73,1 

Stan dostawy T6 232 271 81,1 

Po odkształceniu 228 253 96,1 

Źródło: opracowanie własne 
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Wyniki badań rozciągania próbek po gięciu są zbliżone z wynikami próbek przed 

gięciem, niewielka widoczna różnica wynika z umocnienia się materiału w procesie 

gięcia, co jest widoczne dla stopu aluminium w stanie dostawy T6. Ponadto uzyskano 

wzrost twardości próbek po procesie gięcia o ok. 15%. 

5. Badania w warunkach przemysłowych 

5.1. Wykonanie urządzenia do prób przemysłowych 

Na podstawie przeprowadzonych badań numerycznych oraz laboratoryjnych 

określono wytyczne niezbędne do zbudowania giętarki trójrolkowej wraz ze stołem 

transportowym umożliwiającym kształtowanie profili o długości do 13 metrów. 

Określono wytyczne dotyczące wykonania giętarki trójrolkowej do kształtowania 

profili aluminiowych o wymiarach (szer. 105 mm x wys. 109 mm). Do ważniejszych 

z nich zaliczyć należy: 

 poziomy układ giętarki; 

 wysokość wałków, na których montowane będą narzędzia (rolki) powinna wynosić 

minimum 180 mm (bez gwintu), a średnica 80 mm; 

 rolki do gięcia powinny być konstruowane modułowo, co w przypadku skompli-

kowanych kształtów profili umożliwi sprawne wprowadzenia korekty lub wymiany 

danego elementu rolki; 

 w przypadku wykonywania rolek z tworzyw sztucznych należy dodatkowo na 

wałkach zamontować pierścienie usztywniające rolki, w celu zwiększenia trwałości 

narzędzi; 

 minimalna średnica rolek zastosowanych w giętarce nie powinna być mniejsza niż 

170 mm; 

 minimalna siła potrzebna do gięcia profili aluminiowych powinna wynosić min. 

20 kN; 

 rolki powinny mieć możliwość obrotu w kierunku lewym oraz prawym. 

Badania kształtowania profili aluminiowych przewidują gięcie profili o długości do 

13 metrów. Wymusza to wykonanie stołu, po którym profile będą się przemieszczały 

w trakcie procesu gięcia. W tym celu opracowano koncepcje stołu, którego powierzch-

nię płaską zastąpiono rolkami, po których profil będzie się przemieszczał.  

Opracowano koncepcję stołu składającą się z samotoków modułowych. Schemat 

rozwiązania przedstawiono na rysunku 14. 
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Rysunek 14. Układ stołu transportującego profil podczas gięcia [opracowanie własne]  

W efekcie przeprowadzonych prac powstała maszyna wraz ze stołami transpor-

towymi, na której prowadzono dalsze próby kształtowania (rys. 15). 

 

Rysunek 15. Widok giętarki (po lewej), widok stołów transportowych (po prawej) [opracowanie własne] 

5.2. Próby w warunkach przemysłowych 

Przeprowadzono próby kształtowania trzech profili aluminiowych, pokazanych na 

rysunku 2. Próby dążyły do uzyskania wygiętego profilu pokazanego na rysunku 1 

o wymiarach przedstawieniowych w tabeli 1. 

Badania przeprowadzono dla profili aluminiowych ze stopu 6063 oraz 5754. 

Wyniki przeprowadzonych prób zamieszczono w tabeli 7. 

Tabela 7. Wyniki prób gięcia profili aluminiowych w warunkach przemysłowych 

Długość profilu  

[mm] 

Żądana wartość ugięcia PB  

[mm] 

Uzyskana wartość ugięcia PB  

[mm] 

Profil „duży” – stop al. 5754 

7 800 40±10 31,71÷48,91 

8 500 60±10 51,06÷69,12 

13 000 100±10 90,35÷109,78 

Profil „duży” – stop al. 6063 

7 800 40±10 37,01÷49,22 

8 500 60±10 53,88÷67,72 

13 000 100±10 92,39÷106,15 

Profil „średni” – stop al. 5754 

7 800 40±10 33,22÷46,18 

8 500 60±10 54,29÷67,84 

Profil „średni” – stop al. 6063 

7 800 40±10 32,19÷47,25 

8 500 60±10 51,89÷62,21 

Profil „mały” – stop al. 5754 

7 800 40±10 38,26÷48,11 

8 500 60±10 52,12÷66,27 

Źródło: opracowanie własne 



 

Tomasz Gądek, Henryk Jurczak, Łukasz Nowacki 

 

116 

Wysokość wygiętego profilu mierzono po ułożeniu profilu na powierzchni niewy-

ginanej, a następnie dosunięciu go do powierzchni płaskiej. W ten sposób profil nie 

uginał się pod własnym ciężarem, dzięki czemu nie wpływał on na zmianę otrzymanej 

w procesie gięcia wysokości.  

Po przeprowadzeniu badań gięcia i uzyskaniu pozytywnego wyniku, przystąpiono 

do badań mających na celu weryfikację kształtu profilu pod kątem odkształcenia się 

profilu w trakcie procesu gięcia. Pomiary przeprowadzono analogicznie, jak w przy-

padku badań laboratoryjnych. Różnice wymiarowe przedstawiono na rysunku 16. 

 

Rysunek 16. Zestawienie różnic wymiarowych profili przed gięciem z profilami po gięciu  
[opracowanie własne] 

Wszystkie trzy przekroje poprzeczne profili po gięciu mieściły się w zakładanych 

tolerancjach wymiarowych. Proces gięcia nie wpłynął na pogorszenie jakości wymia-

rowej profili aluminiowych. 

Po przeprowadzeniu badań gięcia z każdego rodzaju profili przygotowano próbki 

do badań rozciągania oraz badań twardości. Próbki z profilu zamkniętego wycięto 

strumieniem wody, natomiast w przypadku profilu płaskiego przygotowano okrągłe 

wałeczki do badań rozciągania. Wyniki badań próbek po gięciu porównano z próbkami 

materiału wyjściowego pobranymi z miejsca, które nie było odkształcane.  

Statyczną próbę rozciągania przeprowadzono na 9 próbkach okrągłych i 3 próbkach 

prostokątnych, w temperaturze 21°C, z prędkością 2 mm/min. Otrzymane wyniki 

zamieszczono poniżej w tabeli 8. 

Tabela 8. Wynik statycznej próby rozciągania 

Gatunek materiału 
Stan po wyciskaniu Stan po gięciu 

Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] 

6063 216 271 236 268 

5754  93  229 91 231 

Źródło: opracowanie własne 
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Na podstawie przeprowadzonych prób gięcia profili oraz po przeprowadzeniu badań 

mających na celu weryfikację kształtu przekroju poprzecznego profilu zakończono 

badania z wynikiem pozytywnym. 

6. Podsumowanie 

Cel projektu został osiągnięty poprzez: 

 Opracowanie technologii wyciskania innowacyjnych profili. 

 Przeprowadzenie symulacji komputerowych procesu gięcia (wybór technologii 

gięcia, dobór materiału oraz kształtu narzędzi, określenie parametrów procesu 

gięcia, określenie wytycznych do zaprojektowania maszyny do gięcia). 

 Przeprowadzenie badań laboratoryjnych, a następnie przemysłowych, w tym:  

 opracowanie technologię gięcia profili o długości do 13 m; 

 określenie parametrów procesu gięcia;  

 przeprowadzenie pomiarów twardości, wytrzymałości na rozciąganie, grubości 

ścianki w obszarze gięcia. 

Przeprowadzone badania umożliwiły otrzymanie wygiętych profili zgodnych 

z założeniami. 

W ramach prowadzonych prac dokonano dwóch zgłoszeń patentowych.  

Podziękowania  

Przedstawione wyniki prac zostały sfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-

2020. Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa”. Projekt „Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji 

nośnej dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego” 
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Technologia wytwarzania belki konstrukcji nośnej dla pojazdów ciężarowych 

i transportu kolejowego 

Streszczenie  

W pracy przedstawiono wyniki badań gięcia wyciskanych profili aluminiowych poprzedzone badaniami 

przy użyciu metod numerycznych. Celem badań było uzyskanie symetrycznego wygięcia profili alumi-

niowych z gatunku 5xxx oraz 6xxx o długości 7,8 m; 8,5 m oraz 13 m na wysokość odpowiednio 40, 60 

i 100 mm ±10 mm. Wspierając się badaniami numerycznymi opracowano proces gięcia wyciskanych 

wyrobów w postaci profili aluminiowych. Na podstawie otrzymanych wyników symulacji MES wybrano 

najbardziej korzystną z analizowanych różnych wariantów metodę gięcia. W celu weryfikacji wyników badań 

numerycznych w Łukasiewicz- Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu w warunkach laboratoryjnych 
przeprowadzono badania gięcia trójrolkowego. Do badań zaprojektowano rolki, których kształt określono 

na podstawie analiz numerycznych. W celu określenia wpływu procesu gięcia na zmiany właściwości me-

chanicznych profili, przeprowadzono próby rozciągania próbek aluminiowych przed i po procesie gięcia. 

Przeprowadzenie analizy kształtu przekroju poprzecznego giętych profili, za pomocą skanera optycznego 
firmy GOM ATOS COMPACT 5M, pozwoliło na określenie wpływu procesu gięcia na zmiany geo-

metryczne profilu. Otrzymane wyniki badań umożliwiły wykonanie w późniejszym etapie serii próbnej 

gięcia profili w warunkach przemysłowych. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie technologii trój-

rolkowego gięcia trzech rodzajów profili aluminiowych ze stopu serii 5xxx i 6xxx. 
Słowa kluczowe: gięcie profili, stop aluminium, naczepy pojazdów, wyciskanie, symulacje kształtowania 

Technology of manufacturing the load-bearing structure beam for trucks railway 

transport 

Abstract 
The paper presents the results of bending tests of extruded aluminum profiles preceded by tests using 

numerical methods. The aim of the research was to obtain a symmetrical bend of aluminum profiles of the 

5xxx and 6xxx types with a length of 7,8 m; 8,5 m and 13 m in a height of 40, 60 and 100 mm ±10 mm. 

Based on numerical research, the process of bending extruded products in the form of aluminum profiles 
was developed. On the basis of the obtained FEM simulation results, the most favorable bending method 

was selected from the various analyzed variants. In order to verify the results of numerical tests, three-

roller bending tests were carried out under laboratory conditions at Łukasiewicz Research Network-Instytut 

Obróbki Plastycznej in Poznań. For the tests, rollers were designed, the shape of which was determined on 

the basis of numerical analyzes. In order to determine the influence of the bending process on changes in 

the mechanical properties of the profiles, tensile tests were carried out on aluminum samples before and 

after the bending process. The analysis of the cross-sectional shape of the bent profiles with the GOM 

ATOS COMPACT 5M optical scanner allowed to determine the impact of the bending process on the 
geometric changes of the profile. The obtained test results made it possible to perform at a later stage a trial 

series of bending profiles in industrial conditions. The obtained results allowed for the development of 

a three-roller bending technology for three types of aluminum profiles made of the 5xxx and 6xxx series 

alloys. 
Keywords: bending, aluminum alloy, semitrailers vehicles, extrusion, forming simulation 
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Analiza wpływu inteligentnych systemów 

transportowych na funkcjonowanie  

aglomeracji miejskiej 

1. Wstęp 

Pojęcie zrównoważonej gospodarki w odniesieniu do aglomeracji miejskich zyskuje 

na znaczeniu. Jednym z głównych jej założeń jest korzystanie z zasobów, które nie 

byłyby zużywane szybciej niż byłyby odnawiane w przyrodzie. Elementem, który 

pozwala na osiągnięcie tego celu jest zintegrowanie, kontrolowanie i współdziałanie 

systemów w miastach. Zbierając dane dotyczące transportu w aglomeracji miejskiej 

i jego wpływu na otoczenie, możliwym staje się skuteczne ulepszanie jego działania 

oraz ewentualne zapobieganie negatywnym skutkom działania systemu transportowego. 

Uzyskuje się to za pomocą wieloaspektowej analizy zebranych danych. Dodatkowo 

wprowadzone systemy informacyjne pozwalają na szybkie przekazywanie danych 

bezpośrednio do użytkowników. 

Transport odgrywa znaczącą rolę w gospodarce oraz w społeczeństwie. Liczba 

posiadanych samochodów na jednego mieszkańca nieustannie wzrasta, co świadczy 

o jego rozwoju, ale również niesie za sobą wiele negatywnych zjawisk. Skuteczne 

rozwinięcie transportu z jednoczesnym minimalizowaniem niekorzystnych skutków 

umożliwia stosowanie zintegrowanych systemów. Inteligentne Systemy Transportowe 

(ang. Intelligent Transportation Systems, ITS) są połączeniem technologii informa-

cyjnych i komunikacyjnych z infrastrukturą transportową oraz pojazdami [1]. Archi-

tektura ITS składa się z kilku stałych elementów strukturalnych: architektury ogólnej, 

funkcjonalnej, fizycznej oraz komunikacyjnej [2]. Dzięki ich zastosowaniu można 

zwiększyć efektywność procesów transportowych, poprawić bezpieczeństwo oraz 

ograniczyć emisję substancji szkodliwych z transportu.  

2. Oddziaływanie pojazdów na środowisko 

Transport znacząco wpływa na środowisko, dlatego jego oddziaływanie stało się 

jednym z największych zagrożeń cywilizacyjnych. Zanieczyszczanie powietrza niesie 

za sobą negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego. Transport drogowy emituje substancje 

szkodliwe, takie jak: tlenki azotu NOx, tlenek węgla CO, węglowodory HC, a także dwu-

tlenek węgla CO2 i cząstki stałe PM. Konieczne jest podejmowanie działań zmniej-

szających straty środowiskowe oraz ograniczających niekorzystne następstwa 

                                                                   
1 maciej.andrzejewski@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szy-

nowych „TABOR”, www.tabor.lukasiewicz.gov.pl. 
2 m.nowak@tabor.com.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, 

www.tabor.lukasiewicz.gov.pl. 
3 natalia.stefanska@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych 

„TABOR”, www.tabor.lukasiewicz.gov.pl. 
4 aleksandra.woch@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych 

„TABOR”, www.tabor.lukasiewicz.gov.pl. 
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dotyczące zdrowia. Jedno z rozwiązań stanowią Inteligentne Systemy Transportowe. 

Wykorzystanie ITS umożliwia m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz przeka-

zywanie informacji użytkownikom. Zintegrowanie podsystemów ze sobą, systemy 

łączności oraz stworzenie Zintegrowanego Centrum Zarządzania pozwalają na efek-

tywne współdziałanie systemów. W celu ograniczenia negatywnych skutków środo-

wiskowych wykorzystuje się m.in. systemy informacyjne dotyczące warunków ruchu, 

elektroniczne tablice wskazujące liczbę wolnych miejsc parkingowych, nadzór za 

pomocą wideo rejestratorów oraz czujniki jakości powietrza. Nadzór wideo rejestra-

torów pozwala na szybkie zlokalizowanie utrudnień drogowych przez centrum zarzą-

dzania oraz podjęcie działań w celu ich usunięcia. Dodatkowo dane zebrane poprzez 

wideo rejestratory są przetwarzane i analizowane, np. pod względem czasu przejazdu 

oraz zestawiane z alternatywnymi trasami. Dane przekazywane są za pomocą systemów 

informacyjnych umieszczonych na trasach i bezpośrednio trafiają do użytkowników 

ruchu. Poprzez wybór trasy alternatywnej użytkownicy są w stanie uniknąć kongestii 

związanej z utrudnieniami w ruchu drogowym, co bezpośrednio skutkuje zmniejszeniem 

emisji substancji szkodliwych z transportu drogowego. Podobnie w przypadku systemu 

wskazującego wolne miejsca parkingowe efektem jest ograniczenie emisji zanieczysz-

czeń wynikające ze zmniejszonego zużycia paliwa. Długotrwałe szukanie miejsca 

parkingowego wiąże się ze zwiększonym zużyciem paliwa, dlatego stosując tablice 

informujące o dostępności miejsc zmniejszony zostaje czas jazdy, co ma pozytywny 

skutek środowiskowy. 

3. Natężenie ruchu 

Do miast o największym natężeniu ruchu zalicza się: Bengaluru, Manila, Bogota 

oraz Mumbai. W Europie problem z wysoką kongestią występuje m.in. w Kijowie, 

Bukareszcie, Saint Petersburgu i Dublinie, a także w Krakowie, Poznaniu oraz War-

szawie [3]. Z tego powodu obserwuje się pogorszenie jakości powietrza w centrach 

wielu aglomeracji na świecie, co znacząco wpływa na zdrowie oraz komfort życia 

mieszkańców. Duże natężenie ruchu wydłuża także czas przejazdów z miejsca do 

miejsca, np. z pracy do domu. Według statystyk w Polsce kierowca na dojazdy musi 

przeznaczyć dodatkowo 25 godzin rocznie w porównaniu do płynnych przejazdów. 

Z uwagi na fakt, iż duża część mieszkańców całej aglomeracji zamieszkuje obszary 

poza granicami ścisłego centrum, a miejsce pracy oddalone jest o znaczną odległość, 

najpopularniejszym środkiem transportu pozostaje samochód osobowy. Taki wybór 

uwarunkowany jest m.in. odległością od przystanków komunikacji publicznej, zbyt 

małą częstotliwością kursowania lub jej całkowitym brakiem, a także większym kom-

fortem podróżowania w porównaniu do transportu zbiorowego, ponieważ podróż 

odbywa się najczęściej do miejsca docelowego bez przesiadek. Niemniej jednak 

transport z wykorzystaniem samochodów nie jest pozbawiony wad, do których można 

zaliczyć np. brak miejsc parkingowych w centrum, duże natężenie ruchu oraz wydłużony 

czas dojazdu. Rozwiązanie o nazwie Park&Ride, należące do Inteligentnych Systemów 

Transportowych, łączy zalety transportu zbiorowego oraz indywidualnego. 

Park&Ride, oznaczające w języku polskim Parkuj i Jedź, to parkingi tworzone na 

obrzeżach miast i bliskiej odległości od przystanku komunikacji publicznej, które 

umożliwiają zwykle bezpłatne pozostawienie pojazdu i dalszą podróż z wykorzy-

staniem np. autobusów, metra lub tramwajów. Przyczynia się m.in. do zmniejszenia 
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natężenia ruchu w centrach miast, czyli miejscach o największym skupisku ludności 

narażonych na negatywne oddziaływanie pojazdów wyposażonych w silniki spali-

nowe. Takie rozwiązanie ogranicza również hałas komunikacyjny, a także znacząco 

skraca czas i koszt przejazdu [4]. 

Zmniejszenie natężenia ruchu jest ściśle skorelowane z ograniczeniem uciążliwości 

środowiskowej pojazdów spalinowych, dlatego rozwiązania, tj. tablice wskazujące 

wolne miejsca parkingowe, systemy dotyczące warunków drogowych, wpływają pozy-

tywnie na wiele aspektów, w tym również na natężenie ruchu. 

4. Skrócenie czasu podróży 

Zmniejszenie poziomu natężenia ruchu ogranicza również czas potrzebny na 

podróż z punktu do punktu. Na przepływ ruchu niekorzystnie wpływają, na przykład, 

stanowiska poboru opłat wymuszające zatrzymanie się i uiszczenie opłaty albo 

pobranie biletu. Ułatwienie stanowią systemy elektronicznego poboru opłat, które 

eliminują konieczność postoju i umożliwiają nieprzerwany przepływ pojazdów. 

W Chile wprowadzono system „Q-Free’s MLFF” wykorzystujący m.in. technologię 

komunikacji krótkiego zasięgu oraz kamery i oprogramowanie do automatycznego 

rozpoznawania tablic rejestracyjnych [5]. Przykład zaawansowanej regulacji prze-

pływu pojazdów stanowi Wielka Brytania, gdzie prędkość na autostradach, a szcze-

gólnie odcinkach o dużym natężeniu ruchu w obrębie aglomeracji miejskich, zmienia 

się w zależności od panujących warunków drogowych. Zmienne ograniczenia poz-

walają na uniknięcie wymuszonych wysoką kongestią postojów wydłużających czas 

przejazdu [6]. Natomiast w Dubaju wykorzystywany jest system do organizacji ruchu 

podczas wydarzeń specjalnych, takich jak: festiwale, koncerty [7]. 

Chęć ograniczenia czasu podróży wpływa także na wybór konkretnego rodzaju 

transportu. Niemniej jednak, z uwagi na zmieniające się warunki, w niektórych przy-

padkach niełatwo oszacować optymalną trasę przejazdu. Zaawansowane systemy 

informacji dla podróżnych (ang. Advanced Traveler Information Systems – ATIS) 

dostarczają informacji m.in. o rzeczywistym czasie planowanego przejazdu i opóźnie-

niach, dostępności miejsc parkingowych, które umożliwiają podjęcie decyzji dotyczącej 

rodzaju transportu i trasie, a w konsekwencji skrócenia czasu podróży. 

5. Bezpieczeństwo 

Zwiększanie bezpieczeństwa na drogach stanowi jedno z priorytetowych działań 

w większości państw na świecie. Wprowadzane są m.in. odpowiednie regulacje oraz 

rozporządzenia. W kwietniu 2018 roku Komisja Europejska przyjęła prawo nakazujące 

wyposażanie samochodów osobowych w system „eCall”. Jest to moduł wykrywania 

kolizji lub wypadku drogowego i automatycznego wezwania pomocy na miejsce 

zdarzenia. Ma to istotne znaczenie w przypadku, gdy uczestnicy wypadku nie mogą tego 

zrobić samodzielnie. Wówczas skraca się czas przybycia służb na miejsce zdarzenia 

i do udzielenia pomocy, czego efektem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego [8]. System „ERA-GLONASS” stanowi rosyjski odpowiednik „eCall” [9]. 

W Unii Europejskiej opracowano również inteligentne mapy „SafeMAP” oraz systemy 

nawigacji, które wysyłają ostrzeżenia o zakrętach, skrzyżowaniach, obszarach niebez-

piecznych. Dane uzupełnione są o aktualne warunki pogodowe, tj. ostrzeżenie o oblo-
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dzonej nawierzchni [10]. Na świecie istnieją także systemy do zarządzania sygnali-

zacją świetlną w aspekcie pierwszeństwa przejazdu służb ratunkowych i porządkowych. 

Problem związany z bezpieczeństwem na drogach stanowi również nieprawidłowe 

zachowania użytkowników ruchu. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości to jedno 

z najczęstszych wykroczeń drogowych. Kontrole policji, zwiększanie obowiązujących 

kar, kampanie informacyjne oraz podnoszenie świadomości kierowców stanowią 

podstawę zwiększania bezpieczeństwa na drogach. W tym celu wykorzystywane są 

także Inteligentne Systemy Transportowe, do których należy m.in. Safety Tutor. 

Użytkowany we Włoszech system pozwala na automatyczne nakładanie kar na kierow-

ców przekraczających dozwoloną prędkość na danym odcinku. Wówczas nie jest 

konieczna obecność policji. Dedykowane kamery mierzą średnią prędkość pojazdu na 

określonym odcinku (zwykle od 10 kilometrów do 25 kilometrów). W przypadku, gdy 

czas pokonania danej odległości jest krótszy niż czas określony dozwoloną prędkością, 

kierowca zostaje ukarany mandatem karnym. System działa z 5% tolerancji od 

dopuszczalnej prędkości [11]. 

Za przykład rozwiązania związanego z inteligentnymi systemami wpływającymi na 

bezpieczeństwo może także posłużyć urządzenie nazywane „elektronicznym poli-

cjantem”. Zadaniem urządzenia jest zbadanie trzeźwości kierującego pojazdem. 

W momencie wykrycia niedopuszczalnego stężenia alkoholu automatycznie zabloko-

wana zostaje możliwość uruchomienia silnika pojazdu. Urządzenie ma jedynie charakter 

pomocniczy, łatwo jest zafałszować wynik. [12]. 

Kwestie związane z bezpieczeństwem podróżowania odnoszą się także do transportu 

materiałów niebezpiecznych. Od wielu lat prowadzone są działania mające na celu 

zapewnienie najwyższej ochrony osób i dóbr, tj. określone wymagania dla kierowców, 

pojazdów oraz przewożonych materiałów. Chcąc wyeliminować ryzyko związane 

z czynnikiem ludzkim, podjęto starania rozpowszechniające Inteligentne Systemy 

Transportowe w przewozie materiałów niebezpiecznych [13]. Przykład stanowi m.in 

system identyfikacji i przetwarzania kodów kontenerów w celu zwiększenia bezpie-

czeństwa w portach oraz kontrola i inspekcja pojazdów przy użyciu układów rentge-

nowskich. 

W przypadku transportu zbiorowego za zwiększanie bezpieczeństwa pasażerów 

w komunikacji publicznej odpowiada m.in. sieć kamer, które w czasie rzeczywistym 

rejestrują przebieg przejazdu [7]. 

6. Zaawansowane systemy wspomagające jazdę  

Do jednych z pierwszych układów wspomagających jazdę można zaliczyć jest 

system ABS (ang. Anti-lock Braking System) oraz ESP (ang. Electronic Stability 

Program), który zapewnia stabilizację toru jazdy. W trakcie pokonywania zakrętów 

pojawić się może zjawisko nadsterowności lub podsterowności, co sprawia, że pojazd 

nie utrzymuje założonego toru jazdy. W sytuacji wystąpienia nadsterowności układ 

zmniejsza prędkość przedniego zewnętrznego koła, natomiast gdy dochodzi do 

podsterowności przyhamowane zostaje koło tylne (wewnętrzne). Dzięki zastosowaniu 

tego ukłau zwiększone zostaje bezpieczeństwo jazdy, szczególnie w aglomeracji miej-

skiej, gdzie niezachowanie określonego toru jazdy stwarza duże prawdopodobieństwo 

powstania zagrożenia mogącego mieć oddziaływanie na innych użytkowników ruchu. 



 

Analiza wpływu inteligentnych systemów transportowych na funkcjonowanie aglomeracji miejskiej 

 

123 

Za przykład układu zwiększającego poziom bezpieczeństwa może posłużyć także 

ogranicznik martwego pola, mający za zadanie wykryć obecność pojazdów w tzn. 

„martwym polu”, które jest obszarem niewidocznym dla kierowcy w lusterkach. Układ 

opiera swoje działanie na kamerach i czujnikach analizujących obszar dookoła poja-

zdu. W sytuacji pojawienia się obiektu w „martwym polu” kierowca dostaje sygnał 

ostrzegawczy, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie kolizji, np. przy wykonywaniu 

manewrów [14]. 

W przypadku zwiększonego natężenia ruchu występującego w aglomeracji miejskiej 

zastosowanie znalazł również system ACC (ang. Adaptive Cruise Control) zwany 

również ICC (ang. Intelligent Cruise Control). Zapewnia on bezpieczną odległość 

między pojazdami poruszającymi się w jednym kierunku po tym samym pasie. Jego 

działanie polega na zastosowaniu radaru umieszczonego na przodzie pojazdu. Radar 

mierzy prędkość pojazdu poprzedzającego za pomocą odbitych fal i dostosowuje 

prędkość pojazdu na podstawie pomiarów. W przypadku zagrożenia może on zostać 

wyhamowany dzięki integracji systemu z układem hamulcowym [15]. 

Podczas poruszania się w aglomeracji miejskiej, ze względu na dużą liczę uczest-

ników ruchu, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnego 

hamowania. Układ HBA (ang. Hydraulic Brake Assist) w chwili wciśnięcia pedału 

hamulca rozpoznaje czy nastało to w sposób gwałtowny. Jeżeli zarejestruje gwałtowne 

hamowanie, zwiększa jego intensywność poprzez zwiększenie ciśnienia w układzie 

hamulcowym aż do chwili zadziałania układu ABS. Zastosowanie układu pozwala na 

skrócenie drogi hamowania, przez co możliwe jest uniknięcie potencjalnej zderzenia. 

Dodatkowo w niektórych układach w chwili uruchomienia układu automatycznie włą-

czone zostają światła awaryjne, co pozwala na wysłanie ostrzeżenia do innych 

użytkowników ruchu [16]. 

7. Transport kolejowy 

Oprócz transportu drogowego wiele aglomeracji wykorzystuje pojazdy szynowe 

jako podstawę transportu zbiorowego. Wysokorozwinięta kolej ma znaczący wpływ na 

jakość życia mieszkańców miast. Charakteryzuje je niezależność od natężenia ruchu, 

punktualność, odporność na warunki atmosferyczne oraz relatywnie niewielki koszt 

samych przejazdów. W porównaniu do pojazdów poruszających się po drogach, 

transport szynowy odznacza się także ograniczoną uciążliwością środowiskową, celem 

rozwoju komunikacji są pojazdy całkowicie bezemisyjne. Już teraz w Dehli oraz 

Mumbaju część energii koniecznej do działania metra wytwarzana jest z odnawialnych 

źródeł energii (energia słoneczna). Chęć stworzenia podobnego systemu wyraziły także 

władze Melbourne [17]. 

Inteligentne Systemy Transportowe w pojazdach szynowych użytkowanych w aglo-

meracjach miejskich są wykorzystywane przede wszystkim w celu poprawy bezpie-

czeństwa oraz komfortu pasażerów. Systemy obejmują m.in. zaawansowaną sieć 

komunikacyjną oraz zintegrowanie pokładowych urządzeń z infrastrukturą, np. system 

automatycznego hamowania lub ostrzeżenia przed nadmierną prędkością. Ponadto 

zastosowanie znalazły także systemy informacji pasażerskiej na peronach i stacjach 

oraz zdalne zawiadamianie o uszkodzeniu pojazdu [18]. 

Do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi także na przejazdach kolejowych. Opraco-

wano pilotażowy system bezprzewodowej komunikacji między pojazdem osobowym 
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przekraczającym przejazd a zbliżającym się pojazdem szynowym. Wówczas kierowca 

otrzymuje ostrzeżenie o zagrożeniu. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu poprawia 

bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu [19]. 

8. Przekraczanie przejazdów kolejowo-drogowych 

Brak odpowiedniej przestrzeni na budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-

drogowych negatywnie oddziałuje na bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury. 

Najczęściej spotkanymi rozwiązaniami są przejazdy kolejowo-drogowe strzeżone lub 

niestrzeżone, które stanowią skrzyżowania kolizyjne. W 2019 r. zarejestrowano 205 

wypadków na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych [20]. W niektórych przy-

padkach możliwe jest wybranie drogi alternatywnej, która zwiększa przebytą drogę, 

jednak może wpłynąć na zmniejszenie czasu podróży oraz komfortu jazdy. Przy dużym 

natężeniu ruchu w dużych miastach przejazdy kolejowo-drogowe są szczególnie uciąż-

liwe, zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Średni miesięczny 

dodatkowy czas podróży wynikający z kongestii w aglomeracjach miejskich wynosi 

w godzinach porannych w Krakowie 396 minut, w Poznaniu 246 minut, w Warszawie 

422 minut. Popołudniowa kongestia wpływa na wydłużenie czasu podróży w Krako-

wie o 427 minuty, w Poznaniu o 419 minuty oraz w Warszawie o 403 minuty. Wpływ 

wyboru trasy z przejazdem kolejowo-drogowym lub trasy alternatywnej można prze-

analizować z wykorzystaniem symulacji. Po ustaleniu czasów zamknięcia rogatek na 

danym przejeździe ustalić można kilka wariantów, np. postój 30 sekundowy, 285 

sekundowy odpowiadający przejazdowi 2 pociągów oraz 680 sekundowy, występujący 

przy przejeździe kilku pociągów. Symulacje wykonuje się z wykorzystaniem oprogra-

mowania PTV Vissim, pozwalającym na symulację konkretnego skrzyżowania. Opro-

gramowanie uwzględnia ruch różnych pojazdów, pieszych i zmiany sygnalizacji 

świetlnej, oblicza przybliżoną emisję substancji szkodliwych w spalinach, oraz pozwala 

na obserwację rzeczywistych parametrów tj. prędkość pojazdu, typ pojazdu, czas sy-

mulacji [21]. Analiza wyników pozwala na wysunięcie wniosków dotyczących wyboru 

pokonywanej trasy. 

9. Podsumowanie 

Przedstawione powyżej rozwiązania stanowią przykłady stosowanych Inteligent-

nych Systemów Transportowych w obszarze aglomeracji miejskiej oraz ich wpływu na 

jej funkcjonowanie. Bez wątpienia ITS mają pozytywne oddziaływanie na wiele 

aspektów związanych z podróżami z punktu do punktu. Zmniejszają one uciążliwość 

środowiskową pojazdów wyposażonych w silniki spalinowe, ograniczają czas przejazdu 

oraz zmniejszają natężenie ruchu. 

Podstawę Inteligentnych Systemów Transportowych stanowi m.in. zbieranie 

i szeroka analiza danych na temat istniejących warunków. Istotną role odgrywa także 

zintegrowanie systemów. W miastach wykorzystywane jest szerokie spektrum syste-

mów, np. tablice informujące o wolnych miejscach postojowych, proponowanie alter-

natywnej trasy przejazdu lub pomoc w wyborze rodzaju środka transportu. Do ITS 

należy także infrastruktura Park&Ride, która ogranicza czas przejazdu oraz natężenie 

ruchu, a co za tym idzie zmniejsza negatywne oddziaływania transportu na środowisko 

naturalne. W pracy przedstawiono także elektroniczne systemy poboru opłat oraz za-

awansowany pomiar prędkości i automatyczne nakładanie kar na kierowców. Inteli-
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gentne Systemy Transportowe mają również znaczący wpływ na zwiększenie bez-

pieczeństwa (np. system „eCall”). 

Taki rodzaj systemów wykorzystywany jest także w samych pojazdach. Należą do 

nich zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, do których zalicza się wymie-

niony ABS, ESP, ICC, HBA oraz ostrzeżenie o pojeździe w tzw. „martwym polu”. ITS 

są wykorzystywane także w pojazdach szynowych oraz w aspekcie związanym z prze-

jazdami drogowo-kolejowymi, co podobnie jak w przypadku pojazdów poruszających 

się po drogach, pozwala na ograniczenie czasu podróży, zwiększenie komfortu 

i ograniczenie uciążliwości środowiskowej oraz bezpieczeństwa. 

W celu rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych należy skoordynować 

funkcjonowanie transportu drogowego. Zadanie to stanowi wyzwanie, a jego skompli-

kowanie wynika z indywidualności podejścia do danego sektora. Skuteczność przepro-

wadzonych działań zależy od interoperacyjności zastosowanych rozwiązań. Różno-

rodność rozwiązań pozwala zwiększyć efektywność transportu w aglomeracji miejskiej 

oraz podnieść poziom bezpieczeństwa. Stosowanie systemów umożliwia wzrost 

wydajności transportu na podstawie już wykorzystywanej infrastruktury transportowej. 

Zrównoważone podejście do zużycia energii stanowi jeden z głównych kierunków 

rozwoju wielu państw na świecie, w szczególności państw wysokorozwiniętych. 

Stosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych, które charakteryzują się m.in. 

zwiększeniem efektywności całego systemu transportowego, umożliwia osiągnięcie 

tego celu lub do niego w znacznym stopniu zbliża, co jest niezwykle istotne z punktu 

widzenia poprawy bezpieczeństwa, komfortu oraz aspektów ekologicznych. 
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Analiza wpływu inteligentnych systemów transportowych na funkcjonowanie 

aglomeracji miejskiej 

Streszczenie 

Transport odgrywa znaczącą rolę w gospodarce oraz w społeczeństwie. Liczba posiadanych samochodów 
na jednego użytkowania nieustannie wzrasta. Świadczy to o rozwoju aglomeracji miejskich, ale również 

niesie za sobą wiele negatywnych zjawisk, takich jak: zmniejszenie przepustowości dróg, wzrost liczby 

wypadków drogowych i emisji substancji szkodliwych. Zanieczyszczenie powietrza stanowi jedno z naj-

poważniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. W Polsce normy w zakresie jakości powietrza w aglome-
racjach miejskich są często przekroczone. Skuteczne rozwinięcie transportu z jednoczesnym minimalizo-

waniem wcześniej wspomnianych negatywnych skutków umożliwia stosowanie Inteligentnych Systemów 

Transportowych. Jest to połączenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych z infrastrukturą 

transportową. Przedstawione rozwiązania dotyczą w szczególności następujących obszarów: zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń, poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, oszczędności w czasie podróży. 

Tworzenie Inteligentnych Systemów Transportowych, łączących rozproszone środki komunikacji, oraz 

korzystanie z systemów zarządzania pozwala na zbieranie i przetwarzanie danych, które są niezbędne 

w procesie realizowania koncepcji Smart City. 
Słowa kluczowe: Inteligentne Systemy Transportowe, transport drogowy, bezpieczeństwo transportu, 

aglomeracja miejska, transport kolejowy 

Analysis of the impact of intelligent transport systems on the urban 

agglomeration functioning  

Abstract 

Transport plays a significant role in the economy and society. The number of owned cars per one user is 

constantly increasing. It proves the development of urban agglomerations, but also brings about many 

negative effects, such as: reduction of road capacity, increase in the number of road accidents and 
emissions of pollutans. Air pollution is one of the most important hazard to human health. In Poland, air 

quality standards in urban agglomerations are often exceeded. The use of Intelligent Transport Systems 

enables the development of transport with simultaneous minimization of negative effects. It is a combi-

nation of information and communication technologies with transport infrastructure. The presented solutions 
relate in particular to the following areas: emissions reduction, improvement of travel safety and comfort, 

saving time during travel. The use of Intelligent Transport Systems and management systems allows for the 

collection and processing of data that is necessary in the implementation of the Smart City concept. 

Keywords: Intelligent Transport Systems, road transport, transport safety, urban agglomeration, rail transport 
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Przykłady zastosowania i znaczenie podejścia 

z wirtualną rzeczywistością w terapii,  

rehabilitacji i diagnostyce 

1. Wprowadzenie 

W pracy przedstawiono przykłady zastosowania oraz znaczenie podejścia z wir-

tualną rzeczywistością w terapii, rehabilitacji i diagnostyce. Obecnie stosowane terminy 

„wirtualna” terapia, rehabilitacja oraz diagnoza odnoszą się do wykorzystania elemen-

tów/metod wirtualnej rzeczywistości w komputerowych systemach, które coraz częściej 

włączane są w realizowane programy (psycho) (neuro) diagnostyczne/terapeutyczne/ 

rehabilitacyjne, zarówno w centrach/ośrodkach naukowo-badawczych, leczniczych, jak 

i w podejmowanej teleterapii/rehabilitacji w domu pacjenta (pod e-nadzorem fizjo-

terapeuty/rehabilitanta) [1-5]. 

Koncepcja wykorzystania wirtualnej rzeczywistości do diagnozowania i leczenia 

zaburzeń motorycznych i/lub poznawczych oparta jest m.in. na wynikach badań 

neuronauk oraz obserwacji klinicznych, które wskazują na indukowanie (korzystnych) 

zmian neuroplastycznych mózgu, czyli zdolności komórek nerwowych do zmian struk-

turalnych i funkcjonalnych, w tym do zmiany połączeń i aktywności w odpowiedzi na 

(nowe) bodźce/ informacje sensomotoryczne [6-8]. Na przykład, poprzez obserwację 

i naśladowanie jak inni się poruszają, sami możemy poruszać się lepiej/efektywniej. 

Kiedy wizualizujemy sobie ruchy, które chcemy wykonać również możemy poruszać 

się znacznie lepiej w realnych warunkach. Podobnie, możemy realizować testy i ćwi-

czenia w środowisku wirtualnej rzeczywistości, celem treningu terapeutycznego/reha-

bilitacyjnego, by sprawniej funkcjonować w rzeczywistości realnej. Podana zasada 

działa, gdyż jedne obszary mózgu mogą kompensować zaburzenia/uszkodzenia w innych 

obszarach, zaś korzystanie z nowoczesnych technik i technologii istotnie wspomaga 

leczenie i usprawnianie pacjentów z różnymi dysfunkcjami i deficytami. Dzięki trenin-

gom dochodzi do zmian w funkcjonowaniu poznawczym i wykonawczym, a także 

zmian na poziomie funkcji i struktury mózgu. 

2. Wirtualna rzeczywistość w praktyce klinicznej 

2.1. Wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu 

Dane epidemiologiczne i kliniczne pokazują, iż udar mózgu stanowi realne 

zagrożenie życia (jest odpowiedzialny za około 10% zgonów, wśród których więk-

szość dotyczy chorych powyżej 65. roku życia), jak również powoduje szereg dysfun-

kcji i deficytów oraz niepełnosprawność [9-11]. To właśnie udar mózgu jest główną 

przyczyną utraty sprawności u osób po 45. roku życia i jednocześnie jest najczęstszą 
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przyczyną długotrwałej niepełnosprawności w populacji dorosłych. Powrót chorych do 

codziennych aktywności życiowych jest procesem długotrwałym i trudnym, pomimo: 

(a) dużego postępu w poznaniu i zrozumieniu etiologii i patogenezy dysfunkcji i uszko-

dzeń mózgu, oraz (b) powstaniu nowych strategii diagnostycznych i terapeutycznych. 

Udar mózgu pozostaje nadal głównym problemem publicznej ochrony zdrowia i często 

prowadzi do ciężkiej niepełnosprawności neurologicznej, z czym wiążą się ogromne 

koszty opieki nad chorymi (według danych WHO rocznie na świecie na udar mózgu 

zapada około 17 mln osób, z czego jedna trzecia umiera). Następstwem udaru są różne 

ubytki neurologiczne, przede wszystkim niedowłady, problemy z utrzymaniem równo-

wagi i lokomocją oraz zaburzenia poznawcze. Szacuje się, że od 25 do 60% osób po 

przebytym udarze choruje również na depresję, która wpływa negatywnie na moty-

wację i podjęcie aktywności psychoruchowej (a są to podstawowe czynniki wpływające 

na korzystny przebieg rehabilitacji i zdrowienia). W części przypadków objawy ostrego 

uszkodzenia mózgu ustępują samoistnie lub pod wpływem leczenia. Jednakże u 25-

50% chorych udar prowadzi do trwałej niepełnosprawności, która oznacza częściową 

lub całkowitą zależność od innych osób, istotnie pogarszając jakość życia pacjentów. 

Wyniki dotychczasowych badań wskazują na możliwości plastyczności regenera-

cyjnej i kompensacyjnej tkanki mózgowej. U pacjentów po udarze mózgu zaobserwo-

wano strukturalną i funkcjonalną reorganizację zdrowych i uszkodzonych obszarów 

mózgu (badania elektrofizjologiczne i neuroobrazowanie pokazały przemapowania na 

szeroką skalę w mózgu), i w efekcie związane z tym przywrócenie utraconych funkcji 

[12-14]. Zauważmy, iż w przeciwieństwie do zmian plastycznych zachodzących 

w prawidłowo funkcjonującym zdrowym mózgu, plastyczność mózgu po udarze działa 

w zupełnie nowym otoczeniu. Dochodzą tutaj interakcje z procesami zapalnymi, 

obrzękiem, zaburzeniem wielu funkcji metabolicznych, procesami nekrozy i apoptozy. 

W badaniach klinicznych i w eksperymentalnych modelach zwierzęcych obserwowano 

w tych warunkach m.in.: (a) aktywację istniejących, choć słabych połączeń pomiędzy 

ośrodkami mózgu; (b) hamowanie lub odhamowanie ośrodków nieuszkodzonej półkuli 

mózgu; (c) wykorzystanie zachowanych obszarów uszkodzonych struktur i dróg nerwo-

wych; (d) pojawienie się nowych połączeń; oraz (e) wzmożoną synaptogenezę 

w dwóch lokalizacjach – w półkuli mózgu po stronie przeciwnej do udaru i w otoczeniu 

jego ogniska. 

Jak wspomniano wcześniej, u chorych występują różnego stopnia dysfunkcje 

i deficyty w zależności od lokalizacji i rozległości udaru oraz uruchomianych procesów 

neuroplastycznych. Na przykład u pacjentów po udarze mózgu z niedowładem poło-

wiczym często obserwuje się ograniczoną funkcję kończyn, zaburzenia chodu i równo-

wagi, w związku z czym odtworzenie wzorca i poprawa funkcji chodu, by maksymalnie 

przywrócić funkcje motoryczne i lokomocję, jest jednym z podstawowych celów 

reedukacji i rehabilitacji pacjentów. 

W poszukiwaniu nowych i efektywniejszych metod rehabilitacji poudarowej ważną 

rolę odgrywa środowisko wirtualnej rzeczywistości, w postaci włączenia wirtualnych 

sesji ćwiczeń i treningów do standardowych programów usprawniania [15-18]. Zapro-

ponowano też wersje unowocześnionej terapii lustrzanej (ang. mirror therapy) [19-22]. 

Wirtualna terapia lustrzana polega na poruszaniu zdrową kończyną i obserwowaniu jej 

lustrzanego odbicia, nałożonego na (niewidoczną) chorą kończynę, tworząc w ten 



Przykłady zastosowania i znaczenie podejścia z wirtualną rzeczywistością  

w terapii, rehabilitacji i diagnostyce 

 

129 

sposób wizualną iluzję prawidłowego ruchu niedowładnej kończyny. Zaobserwowano, 

zarówno po standardowej rehabilitacji (pacjenci z grupy kontrolnej), jak i z zastoso-

waniem „wirtualnego lustra” (pacjenci z grupy badanej), poprawę ogólnej sprawności 

tej kończyny górnej. Niemniej jednak, w grupie badanej (poddanej wirtualnej terapii 

lustrzanej) sprawność niedowładnej ręki okazała się większa w stosunku do rezultatów 

otrzymanych w grupie kontrolnej. W istocie, wyniki wielu badań prowadzonych 

u pacjentów po udarze mózgu – jak i w innych grupach chorych z dysfunkcjami/defi-

cytami motoryczno-poznawczymi – wskazują na istotnie lepszy efekt terapeutyczny 

w przypadku (włączenia) zastosowania VR w stosunku do efektów po tradycyjnej 

terapii/rehabilitacji [23-25]. 

Ponadto, badania wskazują, iż realizowane i/lub kontynuowane wirtualne treningi 

poza ośrodkiem leczniczym, w warunkach domowych, pod zdalną kontrolą fizjo-

terapeuty (co znacząco obniża koszty), także korzystnie wpływa na poprawę funkcji 

poznawczo-motorycznych oraz kontroli równowagi ćwiczących osób [18]. 

Uogólniając, można zauważyć, iż dzięki włączeniu metod wirtualnej rzeczywistości 

w programy standardowej rehabilitacji, pacjenci efektywniej uczą się wykonywać 

czynności w specjalnie dla nich stworzonej i/lub poprawionej/ rozszerzonej rzeczy-

wistości, tak aby później optymalne (wyuczone) wzorce zachowania mogli odtworzyć 

w życiu codziennym. Chorzy uczą się i nabywają nowe umiejętności, a poprzez to 

stymulują obszary mózgu, które mogą nie być lub nie są aktywowane podczas 

tradycyjnych działań leczniczych. Jakość życia chorych istotnie poprawia się wraz 

z lepszymi efektami leczniczymi wynikającymi ze stosowania unowocześnionych 

i skuteczniejszych strategii terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

2.2. Wirtualna rzeczywistość w terapii fobii 

Korzystny wpływ VR dokumentują również badania (neuropsychologiczne) nad 

efektami leczenia zaburzeń lękowych, w postaci różnych fobii, jak np. klaustrofobia, 

arachnofobia, lęk wysokości czy fobie społeczne, w których stosuje się strategię ekspo-

zycji na wirtualną rzeczywistość [26-30]. Przy czym stosowane są różne podejścia, 

takie jak: (a) metoda zanurzenia z zaprzeczaniem co do realności niebezpieczeństwa, 

wpływając w ten sposób na obniżenie poziomu strachu; (b) metoda modelowania, 

poprzez obserwację osoby bez fobii (wskazanie modelu), podczas czynności wywo-

łującej lęk u pacjenta; (c) metoda systematycznej desensytyzacji, czyli przezwycię-

żania lęku poprzez stopniową ekspozycję na obiekt, który ten lęk wywołuje u badanego. 

Tę ostatnią metodę stosuje się często w leczeniu zarówno fobii, jak i syndromu stresu 

pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD) [31-33]. 

W przypadku badań nad różnymi formami fobii i ich leczenia, warto wskazać na 

ważną zaletę metod VR, jaką jest fakt, iż są one o wiele bezpieczniejsze niż tradycyjne 

postępowanie terapeutyczne. Tutaj terapeuta posiada całkowitą kontrolę nad symulacją, 

czyli obiektami i sytuacjami, które wywołują fobię. On kontroluje zachowanie i liczbę 

postaci, zwierząt, przedmiotów i sytuacji wywołujących fobię. Zaobserwowano, że 

pacjenci chętnie uczestniczą w takiej terapii, gdyż nie muszą konfrontować się z rzeczy-

wistymi czynnikami wywołującymi ich reakcję lękową, oraz po prostu są zaintereso-

wani nowoczesnymi technikami VR. 

Terapia w środowisku VR jest też mniej kosztowna, nie są konieczne realne żywe 

obiekty (np. zwierzęta) oraz odbywa się w jednym miejscu. Pacjenci bardzo często 
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wskazują, że wraz ze wzrostem czasu trwania wirtualnego eksperymentu maleje u nich 

poziom lęku w obecności czynnika wywołującego fobię, a nawet jak relacjonują, po 

zakończeniu leczenia fobia nie ujawnia się już w realnej rzeczywistości [34, 35]. 

Na przykład interesującą propozycją leczenia różnych form fobii jest utworzone 

centrum The Virtual Reality Medical Center (VRMC), z ośrodkami w San Diego, Los 

Angeles i Brukseli [36], w którym korzysta się z VR w połączeniu z psychoterapią 

indywidualną, do leczenia fobii, lęku (w tym lęku przedoperacyjnego), stresu i prze-

wlekłego bólu. Leczone są specyficzne fobie, takie jak lęk przed lataniem, lęk przed 

jazdą, lęk wysokości, lęk przed wystąpieniami publicznymi, klaustrofobia czy zespół 

stresu pourazowego spowodowanego wypadkami samochodowymi. W proponowanym 

przez VRMC programie terapeutycznym, na kolejnych poziomach sesji w wirtualnej 

rzeczywistości, następuje nasilenie oddziaływania czynnika wywołującego reakcję 

lękową. Przy czym, wirtualne sesje dostosowują się do reakcji/ decyzji pacjenta, który 

decyduje, czy przejść na kolejny poziom, czy pozostać na aktualnym, w przypadku, 

gdy strach okaże się jednak zbyt silny. Takie rozwiązanie pozwala pacjentowi na 

kontrolę własnej reakcji oraz zachowanie pewności, że już nie odczuwa lęku bądź że 

nad nim jeszcze panuje. Poza tym, na każdym etapie terapeuta może zobaczyć 

i usłyszeć, czego badany doświadcza w wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna terapia 

obejmuje 8-12 takich sesji. Na przykład w przypadku leczenia arachnofobii (lęku przed 

pająkami) przygotowane scenariusze/zadania dotyczą następujących sytuacji: (a) stanie 

po drugiej stronie pokoju z pająkiem; (b) stanie obok zamkniętego słoika zawierają-

cego pająka; (c) trzymanie zamkniętego słoika zawierającego pająka; (d) trzymanie 

otwartego słoika zawierającego pająka; i wreszcie (e) dotknięcie pająka. Około 90% 

podjętych terapii w centrum VRMC kończy się powodzeniem, czyli wyleczeniem fobii. 

Większość aplikacji VR przeznaczonych do leczenia różnych form fobii, podobnie 

jak przedstawiona wcześniej, tworzona jest na urządzenia typu kaski wirtualne (ang. 

head mounted display, HMD). Powstają też projekty typu jaskiń wirtualnych (ang. 

cave automatic virtual environment, CAVE). CAVE jest to system montowany 

w pomieszczeniu, składający się z projektorów (lub paneli LCD) rzucających obraz na 

ściany i podłogę oraz gogli VR, umożliwiających obserwowanie przedmiotów i obiek-

tów znajdujących się w danej przestrzeni. Takie rozwiązania pozwalają na większe 

zanurzenie w wirtualny świat, lecz są one bardziej kosztowne i trudniej dostępne. 

Prowadzone są intensywne badania dotyczące różnych środowisk wirtualnej rzeczy-

wistości (VR, ang. virtual reality; AR, ang. augmented reality; MR, ang. mixed reality) 

w podobnych i innych zastosowaniach praktycznych/ medycznych [37-42]. 

2.3. Wirtualna rzeczywistość w nowoczesnej diagnostyce 

Wśród prezentowanych zastosowań VR równie interesujące jest ich wykorzystanie 

w nowoczesnej diagnostyce, szczególnie w dziedzinie neuropsychologii czy neuro-

psychiatrii [30, 43, 44]. Podkreśla się w tych badaniach, iż testy diagnostyczne oparte 

na metodach VR cechuje wysoka trafność ekologiczna (ang. ecological validity), 

dzięki której możliwy jest pomiar naturalnych zachowań w symulowanej rzeczy-

wistości. W wirtualnym środowisku, w trakcie prezentacji bodźców multisensorycznych 

można monitorować i rejestrować zachowania osoby badanej, np. przez pomiar liczby 

ruchów głowy, rąk i nóg, i równocześnie można dokonywać analizy i oceny uzyski-

wanych rezultatów na kolejnych etapach/ poziomach wirtualnego testu [45-47]. 
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Podkreśla się również, iż niezwykle ważna dla sformułowania trafnej diagnozy jest 

możliwość kreowania różnych wirtualnych przestrzeni, tym bardziej, gdy są mniej 

kosztownym i dostępniejszym środowiskiem testowym niż dotychczas stosowane 

realne środowiska fizyczne, tzw. makiety funkcjonalne (ang. mockups). Takie makiety 

są to najczęściej realne pomieszczenia przypominające np. klasę, sklep, kuchnię lub 

łazienkę, które pozwalają na ocenę funkcji wykonawczych (ang. executive functions, 

EF) w sytuacjach odnoszących się do codzienności. Przygotowanie makiet często 

wiąże się z poważnymi kosztami finansowymi. Zauważmy też, że wiele środowisk 

funkcjonalnych nie jest możliwych do odtworzenia w postaci makiet. Ponadto, 

najczęściej do oceny funkcji wykonawczych służą tradycyjne metody diagnozy psy-

chologicznej, takie jak próby kliniczne, testy psychometryczne typu „papier-ołówek” 

lub testy komputerowe, często będące unowocześnioną, rozszerzoną ich wersją [44]. 

W tym kontekście VR jest atrakcyjnym narzędziem testowym do kreowania 

praktycznie nieograniczonej liczby różnych funkcjonalnych rzeczywistości życia 

codziennego, jak też dokładnej/trafnej oceny/diagnozy badanych funkcji. Ten obszar 

zastosowań, podobnie jak poprzednie, jest intensywnie rozwijany i badany. 

2.3.1. Badania dzieci z ADHD i wirtualny Test VCT 

Interesującym przykładem diagnostycznego wykorzystania rzeczywistości VR 

(generowanej za pomocą gogli 3D) jest popularny system określany jako Test Wirtu-

alnej Klasy (ang. Virtual Classroom Task, VCT), który jest nowoczesną alternatywną 

formą diagnozy funkcji poznawczych. Jest on szczególnie przydatny i stosowany 

w przypadku badania dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi 

(ang. attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD) [48-50]. 

W teście tym ocenie podlegają przede wszystkim procesy uwagi i zdolność hamo-

wania reakcji. Istotnym elementem kreowanego wirtualnego środowiska testowego są 

dystraktory, czyli pojawiające się bodźce wzrokowe i/lub słuchowe, które utrudniają 

wykonanie zadania testowego. W teście VCT dystraktorami są np. hałas i rozmowy 

w klasie, przelatujący papierowy samolot, autobus przejeżdżający za oknem, dźwięk 

dzwonka za drzwiami, nauczyciel wchodzący do klasy i dochodzące odgłosy z kory-

tarza. Te pojawiające się dystraktory pozwalają ocenić selektywność, stabilność 

i podzielność uwagi, a poprzez to dostarczają informacji o funkcjonowaniu poznaw-

czym osoby badanej. Powstały różne wersje testu VCT, które sukcesywnie rozwijano 

i udoskonalano w kolejnych badaniach [45, 46, 48-50]. Na przykład w pracy Stephanie 

Bioulac i współpracowników [49] test VCT obejmował pięć bloków po 100 bodźców 

w każdym z nich. Badanie trwało tylko 15 minut. Cały test składał się z 20 sekwencji 

z bodźcami docelowymi „A-K”. Zadanie testowe polegało na jak najszybszym klik-

nięciu lewego klawisza myszy w przypadku pojawienia się na „klasowej tablicy” litery 

K bezpośrednio po literze A (czyli docelowa sekwencja „A-K”). W prezentowanym 

teście analizowane i oceniane były informacje dotyczące czasu reakcji oraz profil 

popełnionych błędów i pominiętych sekwencji. U dzieci z diagnozą ADHD (grupa 

badana) obserwowano istotny spadek efektywności wykonania testu, w tym spadek 

liczby prawidłowych wskazań i wydłużenie czasu reakcji w porównaniu z dziećmi bez 

diagnozy ADHD (grupa kontrolna). Ponadto, u dzieci z ADHD obserwowano również 

istotny negatywny wpływ dystraktorów na procesy uwagi. 
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Wyniki licznych badań wskazują, iż wirtualny test VCT charakteryzuje wysoki 

wskaźnik przewidywania zaburzeń poznawczych w funkcjonowaniu w różnych sytu-

acjach życia codziennego [47, 50, 51]. Co oznacza wysoką trafność ekologiczną uzyski-

wanych wyników, a to z kolei, jak sugerują badacze, może stanowić podstawę do 

przygotowania adekwatnego programu działań mających na celu poprawę funkcjono-

wania dzieci z ADHD. (Neuro)psycholodzy podkreślają wysoką wartość diagnostyczną 

wirtualnego testu VCT w ocenie procesów uwagi zarówno u dzieci zdrowych, jak  

i z ADHD. Poza tym, wskazuje się, iż test VCT dzięki multisensorycznej informacji 

zwrotnej umożliwia również ocenę funkcjonowania dziecka w wirtualnym świecie, 

dostarczając informacji niedostępnych przy wykorzystaniu standardowych metod 

badawczych. Ponadto, forma testu VCT jest bardzo atrakcyjna, szczególnie dla dzieci, 

co stanowi jego dodatkową zaletę. 

W podsumowaniu, warto zauważyć, że naukowcy, badacze i klinicyści zwracają 

uwagę na fakt, iż wykorzystanie środowiska VR zwiększa wiarygodność i skuteczność 

oceny i diagnozy (neuro)psychologicznej. Przygotowywane i proponowane nowe 

testy/narzędzia diagnostyczne, wykorzystujące nowe techniki i technologie (w tym 

metody VR, AR czy MR), charakteryzują się wysokimi wskaźnikami trafności ekolo-

gicznej, przez co są one coraz częściej testowane, a następnie stosowane również jako 

wartościowe/przydatne w ocenie procesów poznawczych w próbach eksperymental-

nych i badaniach klinicznych dla różnych grup pacjentów [47, 52-55]. 

2.3.2. Badania pacjentów z zespołem jednostronnego zaniedbywania 

przestrzeni i wirtualny Test VRLAT 

Kolejnym potwierdzeniem ważnej roli, jaką odgrywają metody wirtualnej rzeczy-

wistości, w nowoczesnej praktyce klinicznej, jest przykład zastosowania VR w diagno-

styce udarów mózgu, u pacjentów z zespołem jednostronnego zaniedbywania przestrzeni 

(ang. unilateral spatial neglect, USN). Pacjentkę z takimi objawami opisał, znany 

angielski neurolog i psychiatra, Olivier Sacks, w swojej interesującej książce pt. 

„Mężczyzna, który pomylił żonę z kapeluszem” [56]: Pani S., inteligentna kobieta po 

sześćdziesiątce, przeszła rozległy udar, który uszkodził głębokie i tylne partie prawej 

półkuli mózgowej. Jej inteligencja i humor pozostały nienaruszone. Skarży się ona 

czasem pielęgniarkom, że na jej tacy nie ma deseru albo kawy. Gdy odpowiadają: – 

Ależ pani S., to stoi tutaj, po lewej stronie - zdaje się nie rozumieć, o co chodzi i nie 

spogląda w lewo. Jeśli obróci się delikatnie jej głowę, tak że deser pojawi się w polu 

widzenia, w jego zachowanej prawej połowie, mówi: – A, rzeczywiście – ale przedtem 

go nie było. – Całkowicie utraciła pojęcie „lewej strony”, zarówno w odniesieniu do 

świata, jak i do swojego własnego ciała. Czasem narzeka, że dostaje za mało jedzenia, 

ale dzieje się tak jedynie dlatego, że je tylko z prawej części talerza – nie przychodzi jej 

do głowy, że talerz ma też lewą połowę. Czasem kładzie szminkę na usta i robi makijaż 

po prawej stronie twarzy, zostawiając lewą kompletnie nieumalowaną. Prawie 

niemożliwe jest leczenie tych objawów, ponieważ nie można zwrócić na to jej uwagi 

(„nieuwaga połowiczna”). Nie ma ona pojęcia, że te objawy istnieją. Wie o nich 

w sferze intelektu, potrafi zrozumieć i śmiać się z tego; ale nie potrafi tego zrozumieć 

wprost, bezpośrednio. Poznając to intelektualnie i dedukcyjnie, opracowała sposoby 

radzenia sobie z tym brakiem postrzegania. Nie może spojrzeć bezpośrednio w lewo, 

nie potrafi odwrócić się w lewo – zatem co robi? – obraca się w prawo, dookoła. Tak 



Przykłady zastosowania i znaczenie podejścia z wirtualną rzeczywistością  

w terapii, rehabilitacji i diagnostyce 

 

133 

więc poprosiła o wózek inwalidzki obracający się wokół swej osi. Teraz, kiedy nie 

może znaleźć czegoś, co – jak wie – powinno być pod ręką, skręca w prawo, obracając 

się, dopóki poszukiwana rzecz nie pojawi się w polu jej widzenia. Stosuje to z powo-

dzeniem, gdy nie może znaleźć kawy lub deseru. 

Zespół (jedno)stronnego zaniedbywania (najczęściej lewostronnego) przejawia się 

w różny sposób, jako że charakter objawów jest związany z lokalizacją ogniska udaru 

[44, 57-61]. Występuje on u około 40-50% pacjentów z udarem zlokalizowanym 

w prawej półkuli i znaczniej rzadziej u pacjentów z udarem w lewej półkuli. W przy-

padku czynności dnia codziennego, jak przedstawiono, pacjenci mogą nie dostrzegać 

jedzenia po jednej stronie talerza, nie posługiwać się sztućcami po stronie zaniedby-

wanej, obijać się o ścianę, idąc korytarzem, a poproszone o czytanie mogą przeczytać 

tylko część strony lub fragmenty słów. Prowadzone liczne badania i obserwacje kli-

niczne wskazują, iż większość zjawisk zaniedbywania dotyczy zaniedbywania wzro-

kowo-przestrzennego, choć czasem także zmysłu dotyku czy słuchu. Objawem 

pokrewnym, choć mniej rzucającym się w oczy, jest względna nieuwaga dotycząca 

jednej połowy ciała, wówczas chorzy pomijają ją, gdy np. kąpią się, ubierają lub 

czeszą (w przypadku przedstawionej Pani S. oznaczało to, że: Czasem kładzie szminkę 

na usta i robi makijaż po prawej stronie twarzy, zostawiając lewą kompletnie 

nieumalowaną). Zaobserwowano również, że wielu pacjentów zaprzestaje używania 

ręki po stronie przeciwległej do uszkodzenia, chociaż „przymuszeni” (np. gdy nie 

mogą użyć drugiej ręki) posługują się nią nie wykazując przy tym żadnych dysfunkcji 

ruchowych. 

W klasycznej diagnostyce zespół jednostronnego zaniedbywania jest często diagno-

zowany na podstawie kilku (klasycznych) testów typu „papier-ołówek”. Na przykład, 

proste zadanie kliniczne polega na poproszeniu pacjenta, aby skopiował prosty syme-

tryczny rysunek. Wówczas pacjent najczęściej rysuje połowę wzoru (zwykle prawą). 

Z kolei poproszony o podzielenie na pół odcinka narysowanego na kartce leżącej 

bezpośrednio przed nim, przesunie punkt oznaczający połowę odcinka w kierunku 

zdrowej strony ciała. Stosowanych jest kilka różnych testów, ponieważ niektórzy 

pacjenci ujawniają wyraźny zespół wzrokowego zaniedbywania stronnego w pewnych 

zadaniach, ale już w innych próbach nie ujawniają takiego deficytu. Może to wynikać 

z faktu, że niektóre kliniczne testy diagnostyczne mogą nie być wystarczająco czułe, 

aby wykryć subtelne (ale klinicznie istotne) różne formy zaburzeń. W tym kontekście 

zostały zaproponowane nowe testy wykorzystujące środowisko wirtualnej rzeczywi-

stości [1, 2, 62]. Przykładem takiego wirtualnego testu diagnostycznego jest test 

VRLAT (ang. Virtual Reality Lateralized Attention Test, VRLAT) opracowany przez 

Laurel Buxbaum i współpracowników [1], dla oceny funkcji poznawczych i moto-

rycznych u pacjentów z zespołem jednostronnego zaniedbywania przestrzeni. Test ten 

cechuje wysoka trafność, czułość i specyficzność w rozpoznawaniu nawet nieznacznych 

deficytów klinicznych u badanych pacjentów. Badacze wskazują, że test VRLAT jest 

wiarygodnym narzędziem diagnostycznym, a porównanie z wynikami klasycznej 

diagnostyki u tych chorych, ilustruje ich istotnie skuteczniejsze rozpoznanie zaburzeń 

niż w przypadku użycia standardowych klinicznych testów typu „papier – ołówek”. 

W teście VRLAT, który trwa około 90 minut, wymaga się od uczestników – w trakcie 

nawigacji jazdy po krętej wirtualnej ścieżce – identyfikacji obiektów po jej obu 
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stronach, oraz unikania kolizji z nimi. Zadanie to realizowane jest na sześciu pozio-

mach, w dwóch opcjach do wyboru dla uczestnika (pacjenta), tj. albo (a) jako „aktyw-

nego uczestnika”, który podróżuje samodzielnie nawigując joystickiem, albo (b) jako 

„biernego” obserwatora otoczenia, zaś nawigatorem w tym przypadku jest „egzami-

nator”. Sygnał dźwiękowy oznajmia zderzenie z obiektem i w jego efekcie uczestnik 

już nie przechodzi na kolejny poziom zadania testowego. VRLAT oferuje trzy różne 

wersje testowe: prostą, złożoną i zaawansowaną. Autorzy rekomendują – jako przydat-

niejszą w badaniach klinicznych – opcję testu bez nawigacji za pomocą joysticka, jako 

że niektórzy z pacjentów – biorących udział w badaniu – mieli kłopoty z jego obsługą. 

Ponadto, jak wskazują badacze, system testowy VRLAT jest na tyle uniwersalny, że 

może być użytecznym narzędziem także w badaniach/próbach klinicznych oceniających 

efekty/odpowiedź na leczenie/terapię u pacjentów po udarze mózgu, ale też u osób 

z schizofrenią lub demencją (typu Alzheimera) czy w badaniach dotyczących natu-

ralnych procesów starzenia się. Systematyczny przegląd 63 badań klinicznych dokonany 

przez Mélanie Cogné i współpracowników [2] dokumentuje również korzystne efekty 

wykorzystania prezentowanych technik VR, nie tylko w diagnostyce zespołu stronnego 

zaniedbywania przestrzennego, lecz również jako pomocnego i skutecznego narzędzia 

nawigacyjnego dla poprawy codziennego funkcjonowania chorych z podobnymi 

zaburzeniami. 

Neuropsycholodzy zwracają uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt badania diagno-

stycznego, a dotyczący neuropsychologicznej oceny wglądu pacjentów po udarze 

mózgu we własne funkcjonowanie poznawcze i emocjonalno-społeczne. Wskazują oni, 

iż ważna jest nie tylko trafna, dokładna i obiektywna diagnoza, co do faktycznego 

stanu chorego, ale niezbędne jest również uwzględnienie w tej diagnozie subiektywnej 

oceny własnego stanu ze strony samego pacjenta [44]. Ma to istotne znaczenie z pers-

pektywy planowania działań diagnostyczno-terapeutycznych, jako że brak zaangażo-

wania pacjenta w pracę terapeutyczną może w znaczący sposób utrudniać osiąganie 

wyznaczonych celów. Oczywiste jest, że brak wglądu chorego w swoje ograniczenia 

i funkcjonowanie ma wpływ na jego codzienną aktywność i znacząco może obniżać 

jakość jego życia. Badania i obserwacje kliniczne potwierdzają też, że brak wglądu we 

własne deficyty w jednej sferze nie zawsze współwystępują z nieadekwatną 

samooceną w innych zakresach funkcjonowania. 

Jest to zupełnie nowy obszar podejmowanych nowych wyzwań neuropsychologicz-

nych, jak i nowych perspektyw zastosowania wirtualnej rzeczywistości, uwzględnia-

jący całą sferę proponowanych i podejmowanych działań diagnostyczno-leczniczych. 

W tej perspektywie znajduje zastosowanie zarówno najnowsza wiedza i osiągnięcia 

neuronauk, jak też kreowane nowe kierunki rozwoju technik informatycznych. 

3. Podsumowanie 

Aktualnie obserwowany jest niezwykle dynamiczny rozwój nowych innowacyj-

nych technik i technologii XXI wieku. Wkraczają one niemal do wszystkich obszarów 

życia i aktywności współczesnego człowieka. Można to obserwować w obszarze 

rozrywki: gry komputerowe, wirtualne symulatory i laboratoria, wirtualne podróże, 

parki rozrywki, muzea czy biblioteki. Jak również w ramach marketingu: szkolenia 

korporacyjne, wirtualne centra kulturalne czy handlowe, umożliwiające np. wirtualną 
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przymiarkę ubrań lub mebli we własnym domu. Zmiany te obejmują również przemysł 

inżynieryjny i wojskowy: szkolenia w zakresie obsługi skomplikowanych urządzeń 

technicznych, prowadzenie nieinwazyjnych bezpiecznych wirtualnych treningów 

jazdy, lotów, ćwiczeń na poligonie; co również wiąże się z oszczędnością czasu 

i redukcją kosztów. Wprowadzają istotne zmiany w edukacji (na wszystkich poziomach 

kształcenia): e-learning, nowe atrakcyjniejsze formy zdobywania wiedzy poprzez gry, 

zabawy i symulacje zarówno w klasycznych klasach, jak i w wirtualnych klasach 

i laboratoriach. Podobny charakter mają zmiany obejmujące badania w wielu dziedzi-

nach nauki i oraz w (bio)medycynie, np. w pracy z dziećmi z ADHD, w leczeniu schi-

zofrenii, zespołu stresu pourazowego, fobii czy oparzeń oraz w rehabilitacji neurolo-

gicznej, reumatologicznej czy w geriatrii. 

Prezentowany wybór zastosowań VR w nowoczesnej praktyce klinicznej, wskazuje 

na ogromny potencjał, jaki niosą ze sobą dynamicznie rozwijające się innowacyjne 

informatyczne techniki. Pokładane są w nich ogromne nadzieje, wraz z dynamicznym 

rozwojem i pojawianiem się nowych rozwiązań dotyczących nowych narzędzi/sprzętu 

i zaawansowanego oprogramowania. Są one badane, testowane pod kątem poznania 

ich korzystnego oddziaływania na życie współczesnych społeczeństw, ale również 

oceniane z punktu widzenia ich obserwowanego lub potencjalnego negatywnego 

wpływu na człowieka i jego otoczenie. 

Ważnym obszarem zastosowań VR jest na przykład wielospecjalistyczna nowo-

czesna rehabilitacja poudarowa, która pozwala na uzyskanie maksymalnej samodziel-

ności przez chorych, poprzez zorganizowanie czynności dnia codziennego tak, aby 

mogli dbać o higienę, ubierać się, a także samodzielnie się odżywiać. W tym techniki 

wirtualnej rzeczywistości już są bardzo pomocne i szeroko wykorzystywane także 

w diagnostyce, terapii i rehabilitacji. Podejście z zastosowaniem VR jest uniwersalne 

i skuteczne w usprawnianiu i wspieraniu w codziennym funkcjonowaniu osób z róż-

nymi deficytami i dysfunkcjami poznawczo-ruchowymi. 

Należy wspomnieć również, że obok udokumentowanych wielu korzyści wynika-

jących ze stosowania VR, wiążą się z tym i niekiedy zagrożenia [63-66]. Klinicyści, 

jak i sami uczestnicy/badani, informują, że VR może być i jest przyczyną obserwo-

wanych objawów „chorobowych” określanych jako „cybersickness”, przypominających 

chorobę lokomocyjną. Jej symptomy obejmują m.in.: zmęczenie oczu, bóle głowy, 

nadmierną potliwość, suchość w jamie ustnej, ucisk żołądka, zawroty głowy, nudności 

i wymioty. Chociaż zaburzenia tego typu są stosunkowo rzadkim problemem, niemniej 

wskazuje się na konieczność przeprowadzenia rozmowy/ wywiadu z badanymi/ 

uczestnikami na temat (ewentualnie) występującej u nich choroby lokomocyjnej 

w przeszłości lub obecnie. Ponadto, w związku z zaangażowaniem zmysłów słuchu 

i wzroku również osoby słabo słyszące bądź mające problemy okulistyczne nie powinny 

„przebywać” w VR. Badacze/klinicyści/terapeuci wykorzystujący środowisko wirtualnej 

rzeczywistości powinni obserwować osobę badaną i jej zachowanie w tym środowisku. 

Zauważmy też, że osoby po wypadkach lub przebytych chorobach często potrzebują 

długiej rehabilitacji, by powrócić do sprawności/zdrowia. Wówczas istotnym pro-

blemem (psycho) (fizjo) terapeutów i rehabilitantów jest motywowanie pacjentów do 

podejmowania treningu, który często przybiera formę monotonnych, wielokrotnie 

powtarzanych czynności. Treningi tego typu bardzo szybko przestają być dla chorych 
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interesujące i ich zaangażowanie wyraźnie spada wraz z upływem czasu. Stąd stoso-

wane systemy wirtualnej rzeczywistości mają m.in. na celu zmotywowanie pacjentów 

do ćwiczenia częściej i intensywniej. Zadanie to realizowane jest np. w formie 

atrakcyjnych i motywujących treningów-gier komputerowych „na serio”, które prze-

noszą uczestników do wirtualnego świata. Osoba ćwicząca może obserwować siebie 

na ekranie monitora, a poruszając się może wchodzić w różne interakcje z obiektami 

gry. Ta zasada działania już angażuje na tyle, że chorzy są w stanie „zapomnieć” 

o fakcie, iż są właśnie leczeni i włożyć w terapeutyczny trening znacznie więcej wysiłku 

i go kontynuować. 

Jak można zauważyć, systemy VR realizują również zadania nowoczesnej 

(re)edukacji pacjentów, zarówno w trakcie ich terapii, jak i po niej, celem nauczenia 

i utrwalenia/ zachowania korzystnych efektów leczniczych, a w przyszłości stosowania 

przez nich wyuczonych dobrych wzorców w życiu codziennym, co ma wpływ na 

podniesienie poziomu jakości ich życia. 
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Przykłady zastosowania i znaczenie podejścia z wirtualną rzeczywistością 

w terapii, rehabilitacji i diagnostyce 

Streszczenie 
W pracy przedstawiono przykłady zastosowania i znaczenie podejścia wirtualną rzeczywistością w terapii, 
rehabilitacji i diagnostyce. Obecnie stosowane terminy „wirtualna” terapia, rehabilitacja oraz diagnoza 
odnoszą się do wykorzystania elementów/metod wirtualnej rzeczywistości w komputerowych systemach, 
które coraz częściej są włączane w realizowane programy (psycho) (neuro) diagnostyczne/ terapeutyczne/ 
rehabilitacyjne zarówno w centrach/ośrodkach naukowo-badawczych, leczniczych, jak i w podejmowanej 
teleterapii/rehabilitacji w domu pacjenta (pod e-nadzorem terapeuty/ rehabilitanta). Wyniki dotychcza-
sowych zastosowań środowiska wirtualnej rzeczywistości w praktyce klinicznie wskazują na ogromny 
potencjał i nadzieje, jakie pokładane są w nowych innowacyjnych technikach i technologiach. Niemniej 
jednak, są one bardzo intensywnie rozwijane (w dziedzinie sprzętu i oprogramowania) oraz badane w warun-
kach zdrowia i choroby, jako że nadal nie poznano wszystkich jej oddziaływań, zarówno korzystnych, jak 
i niekorzystnych, na człowieka i jego otoczenie.  
Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, wirtualna diagnoza, wirtualna terapia i rehabilitacja 

Examples of the application and importance of the virtual reality approach 

in therapy, rehabilitation and diagnostics 

Abstract 
The paper presents examples of the application and importance of the virtual reality approach in therapy, 
rehabilitation and diagnostics. Currently used terms "virtual" therapy, rehabilitation and diagnosis refer to 
the use of elements/methods of virtual reality in computer systems, which are more and more often 
included in the (psycho) (neuro) diagnostic/therapeutic/rehabilitation programs, both in research/treatment 
centers, and/or tele-therapy/ rehabilitation at the patient's home (under an e-care of the (physio)therapists). 
The results of the existing applications of the virtual reality environment in clinical practice show great 
potential and hopes related to new innovative techniques and technologies. Nevertheless, they are very 
intensively developed (in the field of hardware and software) and research in health and disease, as all their 
effects, both positive and negative, on humans and the environment, are still unknown.  
Keywords: virtual reality, virtual diagnosis, virtual therapy and rehabilitation 
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Przykłady funkcjonalnego modelowania i oceny testów 

i ćwiczeń w Wirtualnej Rzeczywistości 

1. Wstęp 

W pracy przedstawiono przykłady funkcjonalnego modelowania i oceny testów 

i ćwiczeń realizowanych w środowisku wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality, 

VR), które coraz częściej wykorzystywane są w wielu obszarach aktywności współ-

czesnego człowieka. Zaprezentowano wyniki badań własnych z udziałem dorosłych 

osób zdrowych i z zastosowaniem interaktywnej wielomodułowej komputerowej 

platformy/ stanowiska z VR, jak zilustrowano na rysunku 1.  

 

Rysunek 1. Ilustracja środowiska wirtualnej rzeczywistości kreowanej przez system NEUROFORMY: dla 

ćwiczeń kończyny górnej, typu ŚCIEŻKI (panel po lewej stronie) oraz typu MASZYNA (panel po prawej 

stronie) [materiał własny z repozytorium Pracowni] 

Wirtualna rzeczywistość to najogólniej środowisko tworzone przy pomocy roz-

wiązań informatycznych [1-3]. Dzięki nim możliwe jest kreowanie sztucznego, kom-

puterowego świata, w którym obiekty dają wrażenie przestrzennej i fizycznej obec-

ności. Z kolei narzędzia/ urządzenia peryferyjne (np. klawiatura, mysz, joystick, gogle 

lub hełm VR bądź platforma balansowa), oraz czujniki ruchu (np. kamera Kinect, 

specjalne rękawice haptyczne, ortezy, egzoszkielety) umożliwiają wchodzenie w inter-

akcje z wirtualnym światem. Najważniejszymi cechami VR, jak i innych jej form, typu 

AR (rozszerzona rzeczywistość, ang. augmented reality) czy MR (mieszana rzeczy-

wistość, ang. mixed reality) – jest doświadczenie przebywania w wirtualnym środo-

wisku, „zanurzenia” w nim (ang. immersion), oraz wchodzenie w bezpośrednie inter-

akcje z obiektami, wygenerowanymi przez komputer, za pomocą rzeczywistych 

ruchów własnego ciała i/lub dodatkowych narzędzi. 

                                                                   
1 beta.sokolowska@imdik.pan.pl, Pracownia Bioinformatyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej 
Polskiej Akademii Nauk im. M. Mossakowskiego w Warszawie, www.imdik.pan.pl, ORCID_ID: 0000-0002-

0547-303X. 
2 ewa.sokolowska@kul.pl , Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

im. Jana Pawła II w Lublinie, www.kul.edu.pl, ORCID_ID: 0000-0001-8637-7906. 



 

Beata Sokołowska, Ewa Sokołowska 

 

142 

Wirtualna rzeczywistość oferuje szeroki zakres możliwych zastosowań, na przy-

kład, w nowoczesnej edukacji (na wszystkich poziomach kształcenia, w formie labora-

toriów, symulatorów lub światów wirtualnych) [4-8], w praktyce klinicznej [8-15], 

w tym również w profilaktyce i opiece (pro)zdrowotnej [16-19]. Postęp związany 

z kreowaniem wirtualnej rzeczywistości w ostatnich latach jest niezwykle szybki, 

a nawet jeszcze przyspieszył w czasie pandemii koronawirusa [20-23]. 

Proponowane rozwiązania z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości mają różną 

postać w zależności od ich przeznaczenia. Na przykład w formie wirtualnych testów 

służących diagnostyce. Testy te w diagnozie funkcji wykonawczych (ich dysfunkcji), 

często opierają się na zadaniach „z życia codziennego”, dotyczących np. zachowania 

w klasie szkolnej, w sklepie czy podczas jazdy, etc. Na przykład popularny system VR 

określany jako Test Wirtualnej Klasy (ang. Virtual Classroom Task, VCT) jest nowo-

czesną alternatywną formą diagnozy funkcji poznawczych w przypadku badania dzieci 

z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ang. attention-deficit hyper-

activity disorder, ADHD) [24-27]. Z kolei przydatność innego testu Wirtualnego 

Planowania Działania – Supermarket (ang. Virtual Action Planning – Supermarket; 

VAP-S), autorstwa Evelyne Klinger i współpracowników, została potwierdzona w róż-

nych grupach pacjentów, m.in. po udarze mózgu, z schizofrenią [28-30]. Inny intere-

sujący test VRLAT (ang. Virtual Reality Lateralized Attention Test, VRLAT) opraco-

wany przez Laurel Buxbaum i współpracowników przeznaczony jest do oceny funkcji 

poznawczych i motorycznych u pacjentów z zespołem jednostronnego zaniedbywania 

przestrzeni (ang. unilateral spatial neglect, USN) [31-33]. Jak podkreślają badacze, 

testy diagnostyczne wykorzystujące środowisko wirtualnej rzeczywistości cechuje 

wysoka trafność, czułość i specyficzność w rozpoznawaniu różnych dysfunkcji i/lub 

deficytów u osób badanych/ pacjentów. W badaniach nad rozpoznawaniem funkcjo-

nalnej lateralizacji (ang. functional lateralization), czyli funkcjonalnego zróżnico-

wania ręki dominującej i niedominującej (ang. dominant/non-dominant hand) 

(u dorosłych osób zdrowych), z wykorzystaniem testowych ćwiczeń wirtualnej rzeczy-

wistości, także potwierdzono bardzo dobrą skuteczność takiego podejścia [34, 35]. 

W poszukiwaniu nowych i efektywniejszych metod terapii/rehabilitacji również 

ważną rolę odgrywa środowisko wirtualnej rzeczywistości [1-3, 11, 14, 23] w formie 

włączenia wirtualnych sesji ćwiczeń i treningów do standardowych programów 

usprawniania [36-38]. Badacze wskazują na istotnie lepszy efekt terapeutyczny 

w środowisku z wykorzystaniem VR w stosunku do uzyskanych efektów podczas 

tradycyjnej terapii. Podobne obserwacje poczyniono dla VR teleterapii realizowanej 

w warunkach domowych [39-41]. Również prewencyjne i prozdrowotne zastosowanie 

wirtualnych treningów, szczególnie w grupach senioralnych z zaburzeniami równo-

wagi i incydentami groźnych upadków (i wynikających stąd poważnych powikłań 

zdrowotnych) korzystnie wpływa na poprawę kontroli równowagi, zmniejszenie 

częstości upadków, obniżenie lęku przed nimi, zachowanie dużego stopnia samo-

dzielności, i w konsekwencji istotną poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku 

[16-18, 22]. Badania wskazują, iż realizowane i/lub kontynuowane wirtualne treningi 

poza ośrodkiem leczniczym, w warunkach domowych (pod e-kontrolą terapeuty), 

wpływają także korzystnie na funkcje poznawczo-motoryczne i kontrolę równowagi 

ćwiczących osób [18, 19, 37, 40, 41]. 
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1.1. Badania własne w środowisku VR NEUROFORMY 

Rozważane i proponowane nowoczesne wirtualne systemy i programy – w różnych 

zastosowaniach – mają najczęściej formę interaktywnych intuicyjnych ćwiczeń/ 

testów/sesji treningowych z różnymi elementami angażującymi i motywującymi do ich 

podjęcia i kontynuacji, zgodnie z przyjętym/założonym modelem/wzorcem. 

Systemy te często wyposażone są w „komputerowego asystenta” udzielającego 

zwrotnej informacji o dotychczasowych osiągnięciach/wynikach i postępach w ćwicze-

niach/treningach, wraz z podpowiedzią jak poprawnie wykonać wirtualne zadania. 

W praktyce klinicznej, takie podejście pozwala zarówno na kontrolę dotychczasowych 

rezultatów/efektów, jak i jest wsparciem dla osoby badanej/pacjenta w systematycz-

nym uczestniczeniu w programie treningowym/terapii. 

Wirtualne sesje treningowe prezentowane są często w formie gier komputerowych, 

wyposażonych w różnorodne dodatkowe atrakcyjne elementy, takie jak zdobywanie 

punktów, nagród. Dodatkowo, w zależności od przeznaczenia, systemy mogą być wypo-

sażone w opcje takie jak udzielanie poprawnych podpowiedzi w sytuacji popełnienia 

błędów czy możliwość czasowego przerwania i/lub wznowienia ćwiczeń od danego 

lub innego dowolnie wybranego poziomu/momentu realizowanej sesji treningowej. 

Takie rozwiązania uwzględniają i pozwalają na dostosowanie się do potrzeb 

i możliwości osób ćwiczących. Z kolei informacja zwrotna (ang. biofeedback) pozwala 

na aktywne włączenie się pacjenta w proces leczniczy, co również wywiera korzystne 

oddziaływanie lecznicze. Jak przedstawiono we Wstępie, wiele prowadzonych badań 

dokumentuje skuteczność i korzyści lecznicze zastosowania VR w porównaniu do 

dotychczasowego tradycyjnego podejścia stosowanego w praktyce klinicznej. 

Przykładem realizacji takiego nowoczesnego modelu interaktywnej funkcjonalnej 

terapii/rehabilitacji (funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi) jest inno-

wacyjny hybrydowy (tele)system NEUROFORMY, firmy Titanis Ltd., będący połą-

czeniem zarówno komputerowej platformy stacjonarnej, jak i jej wersji zdalnej dla 

realizacji domowych sesji treningowych. System NEUROFORMY w założeniu umożli-

wia wykonywanie ćwiczeń, które poprawiają precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-

ruchową, ruchomość stawów, siłę i wytrzymałość mięśni, włączając procesy spostrze-

gania, podejmowania decyzji, uwagi i pamięci. 

System ten wykorzystano w badaniach własnych [34, 42], prezentując nowe podej-

ście do oceny i analizy testowych ćwiczeń/ zadań w środowisku wirtualnej rzeczy-

wistości. 

1.2. Osoby badane 

W badaniach uczestniczyło 26 zdrowych dorosłych ochotników, aktywnych zawo-

dowo, w wieku 18-44 lata (14 kobiet i 12 mężczyzn). Osoby ćwiczące ustawiały się 

naprzeciw monitora komputera i kamery w taki sposób, aby kamera miała możliwość 

rejestrowania ich ruchów. Na ekranie prezentowany był obraz z kamery – postać 

ćwiczącej osoby razem z wirtualną prezentacją różnego typu obiektów charakte-

rystycznych dla wybranych ćwiczeń testowych, jak przedstawiono na rysunku 1. 

Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniach. 
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1.3. Wirtualne sesje treningowe 

Na stanowisku NEUROFORMY stosowany jest zaawansowany system analizy 

obrazu w 3D z nowoczesną kamerą Kinect, która pozwala na wykonywanie ćwiczeń 

w VR bez żadnych czujników ruchu (ruchy osoby ćwiczącej są odczytywane za pomocą 

tej trójwymiarowej kamery). Ćwiczący widzi na ekranie swoje lustrzane odbicie i w za-

leżności od ćwiczenia kieruje swoim odbiciem tak, aby złapać, przesunąć lub uderzyć 

pojawiające się na ekranie przedmioty bądź zrobić przed nimi unik. Kamera rejestruje 

ruchy, a zainstalowany algorytm programu weryfikuje ich poprawność i monitoruje 

oraz rejestruje postępy osoby ćwiczącej. 

Opcje Menu pozwalają na ustalenie różnych parametrów sesji oraz ćwiczeń i tak na 

przykład wybór poziomu trudności umożliwia dostosowanie ćwiczenia do aktualnych 

umiejętności osoby ćwiczącej. Z kolei czas ćwiczenia ustalany jest przez wybór liczby 

rund ćwiczenia (runda trwa około 1minuty). Ponadto można zdefiniować zakres 

ruchów. Wówczas obiekty pojawiają się wyłącznie w oznaczonych obszarach/zakre-

sach. Dzięki temu możliwe jest uruchamianie ćwiczeń dla osób/pacjentów, którzy mają 

na przykład sprawną jedną stronę ciała lub których zakres ruchu jest ograniczony 

w określonych obszarach bądź wybrać ćwiczenia lustrzane, w ramach wirtualnej terapii 

lustrzanej. Wówczas przy wyborze parametrów ćwiczenia lustrzanego zaznaczana jest 

sprawniejsza/ silniejsza strona ciała. W trakcie ćwiczenia tylko ona jest widoczna na 

ekranie po obu stronach sylwetki osoby ćwiczącej, czyli symulowane są ruchy po 

mniej sprawnej stronie ciała. W założeniu, taki lustrzany trening (np. dla pacjentów po 

udarze) ma na celu też stymulowanie neuronów ruchowych i kształtowanie prawidło-

wych wzorców ruchowych w mniej sprawnej półkuli mózgu. 

W prezentowanych badaniach po wstępnym zapoznaniu się z systemem i nauczeniu 

wykonywania ćwiczeń w wirtualnym środowisku, osoby ćwiczące uczestniczyły przy-

najmniej w dwóch cyklach sesji treningowych. Zgodnie z przygotowanym protokołem 

sesji treningowej ćwiczono 3 rundy na każdym z trzech poziomów trudności, dla 

każdego z ćwiczeń, w pełnym zakresie ruchów obu kończyn górnych. 

 

Rysunek 2. Ilustracja Menu Sesji Ćwiczeń [materiał z repozytorium Pracowni dla stanowiska 

NEUROFORMY, za zgodą firmy Titanis Ltd.] 

1.3.1. Charakterystyka wirtualnych ćwiczeń 

Realizowano sesje treningowe dla kończyn górnych, oparte o ćwiczenia poznawczo-

motoryczne typu „BIERKI” (rys. 3) oraz ćwiczenia motoryczne typu „MASZYNA” 

i „ŚCIEŻKI” (rys. 4). 
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Ćwiczenie BIERKI (rys. 3) polegało na zdejmowaniu bierek ze stosu, kolejno zaczy-

nając od tej znajdującej się na samej górze. Aby wskazać właściwą bierkę, należało 

przytrzymać dłoń na części bierki stanowiącej jej symbol. Wraz ze wzrostem poziomu 

trudności zwiększała się liczba bierek do zebrania, i były one do siebie bardziej podobne. 

Zdobywano punkty za każdą poprawnie wskazaną bierkę. Najczęściej popełnianym 

błędem było przypadkowe strącanie niewłaściwych bierek. Tego typu ćwiczenia mają 

na celu: (a) poprawienie spostrzegawczości i uwagi; (b) zwiększenie zdolności widzenia 

przestrzennego; (c) poprawienie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Stąd stosowane są 

w przypadku zaburzeń percepcji i widzenia przestrzennego oraz problemów z koordy-

nacją wzrokowo-ruchową. 

 

Rysunek 3. Ilustracja Menu wyboru parametrów dla ćwiczenia BIERKI  

[materiał z repozytorium Pracowni dla stanowiska NEUROFORMY] 

Ćwiczenie typu MASZYNA (rys. 4) polegało na równoczesnym wskazaniu dwóch 

świecących lampek po obu stronach ekranu. Przy czym dodatkowo, należało unikać 

dotykania wyskakujących sprężyn. To ćwiczenie wymagało używania obu rąk – lewą 

ręką dotykano lampkę po lewej stronie, a prawą – lampkę po prawej stronie. Wraz ze 

wzrostem poziomu trudności zmniejszał się czas, przez który lampki świeciły się 

i należało uderzać w nie szybciej, jednocześnie unikając sprężyn pojawiających się 

w tym samym momencie, w którym rozświetlały się lampki. Wykonanie ćwiczenia 

wymagało też powstrzymania odruchu natychmiastowego sięgnięcia do celu i pocze-

kania, aż sprężyna się schowa. Ćwiczący dostawał punkt za każdą dotkniętą parę 

lampek, zaś tracił punkt za trafioną sprężynę. Najczęstszym błędem było zahaczanie 

o sprężyny, niedokładność ruchów, oraz ignorowanie warunku równoczesnego dotk-

nięcia obu lampek. Z kolei to ćwiczenie ma na celu: (a) poprawę koordynacji wzrokowo-

ruchowej; (b) poprawę synchronizacji ruchów; (c) zwiększenie siły mięśniowej; 

(d) zwiększenie zakresu ruchów kończyn górnych; (e) zwiększenie szybkości reakcji; 

(f) poprawę uwagi i spostrzegania; (g) zwiększenie umiejętności hamowania reakcji 

odruchowych. Wynika zatem, że takie modelowe wirtualne ćwiczenie warto stosować 

w przypadku: (a) osłabienia siły mięśniowej kończyn górnych; (b) ograniczonej 

ruchomości w obrębie stawów kończyn górnych; (c) zaburzonej koordynacji ruchów 

rąk; (d) ograniczenia sprawności wzrokowo-ruchowej. 
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Rysunek 4. Ilustracja menu wyboru ćwiczeń MASZYNA i ŚCIEŻKI  

[materiał z repozytorium Pracowni dla stanowiska NEUROFORMY, za zgodą firmy Titanis Ltd.] 

Ostatnie z modelowych ćwiczeń typu ŚCIEŻKI (rys. 4) polegało na podążaniu 

rękoma za kulami poruszającymi się wzdłuż trajektorii po obu stronach ekranu – prawą 

ręką za kulą po prawej, lewą ręką za kulą po lewej stronie. Obie ręce powinny były 

pozostawać w ciągłym kontakcie z kulami. Wraz ze wzrostem poziomu trudności 

zwiększała się prędkość ruchu kul i złożoność ich trajektorii oraz stopniowo zanikała 

obustronna symetria (kule poruszały się z różną prędkością i/lub w odwrotnych 

kierunkach). Osoba ćwicząca otrzymywała punkty za każdą sekundę, przez którą 

utrzymała obie ręce na poruszających się kulach. Najczęstszym błędem była niedo-

stateczna prędkość ruchu jednej lub obu rąk w stosunku do prędkości kul oraz koncen-

tracja tylko na jednej zamiast na obu stronach wymaganych ruchów. To ćwiczenie ma 

na celu: (a) zwiększenie ruchomości stawów barkowych; (b) wzmocnienie siły ramion; 

(c) poprawienie synchronizacji ruchów; (d) zwiększenie koncentracji i podzielności 

uwagi. Zatem wskazane jest w przypadku: (a) osłabienia siły mięśniowej ramion; 

(b) zaburzonej koordynacji ruchów rąk; (c) ograniczenia ruchomości w obrębie stawów 

barkowych; (d) zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

1.4. Analiza statystyczna 

Analizę statystyczną przeprowadzono w pakiecie statystycznym StatSoft Inc. Polska 

STATISTICA wersji 9.0 PL. Ze względu na niegaussowski rozkład analizowanych 

zmiennych użyto nieparametrycznego testu Wilcoxona i testu χ
2
 oraz wykreślano 

i analizowano krzywe ROC. Wyniki pomiarów przedstawiono jako wartości średnie 

z odchyleniem standardowym (SD). Poziom istotności statystycznej przyjęto dla 

wartości p < 0,05. 

2. Analiza wyników 

Oceniano wykonanie modelowych ćwiczeń dla kończyn górnych na trzech różnych 

poziomach trudności, zgodnie z opcjami wyboru parametrów dla każdego z ćwiczeń, 

tj. na poziomach: „łatwym”, „średnim” oraz „trudnym”. Na każdym z tych poziomów 

przeprowadzono 3-etapową analizę i ocenę statystyczną, tj.: 
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 Klasyczną analizę statystyczną, w której obliczano i porównywano wartości średnie 

(z SD), przy czym zgodnie z algorytmem system wyświetlał na ekranie informację 

o liczbie uzyskanych punktów (maksymalnie można było otrzymać 100%, co 

odpowiadało bezbłędnemu wykonaniu wirtualnego zadania testowego); 

 Analizowano rozkład uzyskanych rezultatów, uwzględniając dodatkowy czynnik 

awansu na kolejny poziom ćwiczenia, zgodnie z algorytmem awansowania, 

w następujących zakresach wyników: (a) zakres 95-100, który odpowiada bardzo 

dobremu poziomowi wykonania i wówczas zawsze awansowano na kolejny poziom 

ćwiczenia; (b) zakres 90-95, odpowiada dobremu poziomowi wykonania zadania 

i również awansowanie na kolejny poziom; oraz (c) zakres < 90, czyli dla wyników 

poniżej wartości 90, który definiowano jako niewystarczający poziom wykonania 

i w konsekwencji bez możliwości przejścia na wyższy poziom ćwiczenia; 

 Analizowano krzywe ROC dla ćwiczeń testowych względem ich poziomu 

bazowego/ wyjściowego, czyli poziomu definiowanego jako „łatwy”. 

Ten system oceny i awansu jest szczególnie przydatny w systematycznym treningu 

i sesjach wielorundowych ćwiczeń, jako że uwzględnia on i dostosowuje się zarówno 

do aktualnych rezultatów, jak i możliwości osoby ćwiczącej (przy wyjątkowo niskich 

notach algorytm umożliwia automatycznie ćwiczenie na poziomie niższym niż ten 

aktualny). 

2.1. Ocena średniego poziomu wykonania wirtualnych ćwiczeń 

Rysunek 5 przedstawia wyniki dla każdego z modelowych ćwiczeń na trzech różnych 

poziomach trudności, „łatwego”, „średniego” i „trudnego” oraz ich rozkład według 

zaawansowania na kolejny poziom. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, ćwiczące 

osoby zdrowe, uzyskały różne rezultaty dla ćwiczeń testowych typu BIEREK, 

MASZYNY i ŚCIEŻEK. 

Zaobserwowano, że w przypadku BIEREK otrzymywano najwyższe noty w porów-

naniu z pozostałymi dwoma ćwiczeniami. Na poziomie trudności „łatwym” średnia ich 

wyników to 99,1 ±1,8, na „średnim” poziomie trudności uzyskiwano równie wysokie 

wartości 98,2 ±2,2, i niewiele niższe noty na poziomie „trudnym” 96,6 ±3,4. Podobnie 

bardzo dobre wyniki obserwowano w przypadku ćwiczenia typu MASZYNA, a były 

to odpowiednio średnie wartości 100 ±0,2, 98,0 ±2,2 i 92,5 ±5,1. Natomiast już 

znacząco niższe wyniki obserwowano w przypadku ćwiczenia ŚCIEŻEK, szczególnie 

dla „średniego” i „trudnego” poziomu, a ten ostatni okazał się wyzwaniem dla 

zdrowych osób ćwiczących. Otrzymano dla ŚCIEŻEK na poziomach łatwym i średnim 

odpowiednio wartości 97,8 ±2,1 i 89,0 ±5,7 oraz najniższą spośród wszystkich ćwiczeń 

wartość 75,5 ±9,8 na poziomie „trudnym”. W przypadku tego ostatniego ćwiczenia, 

szczególnie niesymetryczny ruch kul (w przeciwnych kierunkach) dla ręki prawej 

i lewej był problemem, czyli trudno było podążać za każdą z kul niezależnie, i w tym 

przypadku osiągano znacząco niższe wyniki. Zaobserwowano również, iż konieczność 

trzymania rąk uniesionych i podążanie wg różnych trajektorii kul wywoływało szybsze 

zmęczenie względem pozostałych ćwiczeń testowych. Dla każdego z tych ćwiczeń 

różnice wyników pomiędzy różnymi poziomami trudności były istotne statystycznie 

(p < 0,001). 
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Rysunek 5. Przedstawienie otrzymanych wyników: (a) jako wartości średnich z SD (panel po lewej stronie) 

oraz (b) wg algorytmu awansowania dla bardzo dobrego wykonania (zakres 95-100), dobrego (zakres 90-95) 

oraz niewystarczającego do awansu na kolejny poziom ćwiczenia (<90) (panel po prawej stronie; symbol p 

oznacza poziom istotności statystycznej porównania pomiędzy różnymi poziomami trudności ćwiczeń 

testowych) [opracowanie własne] 

Obserwowane różnice dla wartości średnich były jeszcze wyraźniejsze dla rozkładu 

wyników zgodnie z zakresem ich bardzo dobrego, dobrego i niewystarczającego 

poziomu wykonania (rys. 5, panel prawy). W przypadku BIEREK tylko na poziomie 

„trudnym” obserwowano zaledwie w 3,8% wyników poniżej wartości 90, zaś na 

poziomach „łatwym’ i „średnim” ćwiczący uzyskiwali wyniki powyżej wartości 90 

i zawsze awansowali. Podobnie dla ćwiczenia MASZYNY, uzyskiwano bardzo dobre 

wyniki na poziomach trudności ćwiczenia „łatwym” i „średnim”. Niemniej jednak na 

poziomie „trudnym” wzrósł procent wyników poniżej 90 (i brak awansu w kolejnych 

rundach) do 31% (obserwowane różnice są istotne statystycznie, p < 0,001). Natomiast 

dla ŚCIEŻEK ich poziom „średni” i „trudny” był w istocie znacząco trudniejszy 

w realizacji w stosunku do pozostałych ćwiczeń testowych. Na „średnim” poziomie 

trudności dla 50% ćwiczonych ŚCIEŻEK nie uzyskano awansu, a procent ten wzrósł 

aż do 96% na poziomie „trudnym” (różnice są istotne statystycznie, p < 0,001). 
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2.2. Analiza krzywych ROC dla wirtualnych ćwiczeń testowych 

Rysunek 6 przedstawia krzywe ROC dla każdego z modelowych ćwiczeń 

testowych, BIEREK, MASZYNY i ŚCIEŻEK, ocenianych względem ich poziomu 

odniesienia/wyjściowego („łatwego”). Jak należało się spodziewać (na podstawie 

analizy i oceny średniego poziomu wykonania każdego z ćwiczeń z zależności od 

poziomu trudności i trybu awansowania) to wyniki uzyskane dla ćwiczenia testowego 

typu BIEREK zarówno dla poziomu trudności „średniego i „trudnego” są zbliżone, ich 

parametr AUC jest równy odpowiednio 0,672 ±0,076 (p = 0,034) i 0,771 ±0,067 

(p = 0,001). 

 

Rysunek 6. Wyniki analizy krzywych ROC wirtualnych ćwiczeń testowych dla średniego (panel po lewej 
stronie) i trudnego (panel po prawej stronie) poziomów trudności [opracowanie własne] 
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Dla ćwiczenia testowego MASZYNY, poziom „trudny” jest poziomem istotnie 

różnicującym wykonanie tego ćwiczenia w stosunku do poziomu bazowego z para-

metrem AUC = 0,959 ±0,032 (p < 0,001). Natomiast krzywa ROC dla ŚCIEŻEK na 

poziomie trudności „trudnym” ilustruje całkowicie różne wykonanie tego ćwiczenia 

w stosunku do poziomu wyjściowego („łatwego”), w tym przypadku parametr AUC 

przyjmuje wartość maksymalną równą 1,0. 

W prezentowanym zestawie analizowanych i ocenianych wirtualnych ćwiczeń 

testowych to właśnie modelowe ćwiczenie ŚCIEŻEK jest ćwiczeniem najbardziej 

zróżnicowanym na każdym z poziomów trudności: „łatwym” (poziom odniesienia), 

„średnim” (AUC = 0,925 ±0,039, p < 0,001) oraz trudnym (AUC = 1,0, p < 0,001). 

Prezentowane podejście w ocenie wirtualnych ćwiczeń realizowanych jako sesje 

treningowe w systemie NEUROFORMY ilustruje ich różnorodność nie tylko co do 

formy (wybór typu ćwiczeń motorycznych i/lub poznawczych), czasu trwania (okre-

ślenie liczby 1-minutowych rund), poziomu trudności (od łatwego poprzez średni do 

(bardzo) trudnego), ale też pozwala na ich ilościową analizę i porównanie, wskazując 

na ich wysoką czułość w ocenie poziomu wykonania, w zależności od przyjętego celu/ 

modelu treningu. 

3. Dyskusja i wnioski 

Jak przedstawiono we Wstępie, aktualnie obserwowany jest niezwykle dynamiczny 

rozwój nowych innowacyjnych technik i technologii (tworzenie nowoczesnego sprzętu 

i jego oprogramowania). Oferowane są różnorodne systemy informatyczne i różne 

modelowe rozwiązania z zastosowaniem metod wirtualnej rzeczywistości, zarówno 

w warunkach stacjonarnych, jak i w formie zdalnej, realizowanej w warunkach domo-

wych. Warte podkreślenia są dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze fakt, że wielu badaczy 

i klinicystów zwraca uwagę na brak ogólnych zaleceń i standardów stosowania 

algorytmów/procedur/protokołów opartych na metodach wirtualnej rzeczywistości. Po 

drugie, iż badania z udziałem zdrowych osób są stosunkowo mniej liczne, a są kluczowe 

dla poznania i oceny potencjału, i ograniczeń wirtualnej rzeczywistości. Pozwalają one 

poznać bezpieczne fizjologiczne zakresy w przypadku propozycji leczniczego wyko-

rzystania metod VR oraz naturalnie stanowią grupę odniesienia/kontrolną w prowa-

dzonych badaniach modelowych/ eksperymentalnych i klinicznych. 

W prezentowanych badaniach własnych analizowano modelowe testowe sesje 

treningowe realizowane z udziałem osób zdrowych w wirtualnym środowisku 

NEUROFORMY. Ten komputerowy system jest jednym z wielu systemów do wspo-

magania funkcjonalnej terapii/rehabilitacji osób z deficytami i dysfunkcjami moto-

ryczno-poznawczymi, który pozwala na monitorowanie ich postępów. W przedsta-

wionych badaniach modelowych zdrowe osoby ćwiczące wskazywały, iż wirtualne 

poznawcze ćwiczenia typu BIEREK są stosunkowo łatwe, zaś w ćwiczeniu ŚCIEŻEK 

oburęczne podążanie za niezależnymi trajektoriami kul jest trudne na wyższych 

poziomach i wymaga znacznego wysiłku fizycznego, zaś w MASZYNIE wyzwaniem 

było aktywne unikanie niespodziewanie wyskakujących sprężyn zamiast spodzie-

wanego zapalenia się lampek. Ponadto, warto zauważyć, że interesującym podejściem 

w ocenie wykonania wirtualnych ćwiczeń jest ich dwu-poziomowa analiza, tj. wg 

otrzymanych/zdobytych punktów (maksymalnie było ich do zdobycia 100) oraz na ich 

podstawie ocena progresu/awansu na kolejny poziom ćwiczenia. 
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Uogólniając, można sformułować następujące wnioski dotyczące funkcjonalnego 

modelowania i oceny testów i treningów w środowisku VR: 

 uczestnicy testów, ćwiczeń i treningów w wirtualnym świecie wskazują na ich 

atrakcyjność, angażowanie emocjonalne i motywujące do realizacji wyznaczonych 

celów tych zadań; 

 dotychczasowe badania i obserwowane korzystne efekty stosowania VR wskazują 

na przydatność i czułość wirtualnych metod, zarówno w warunkach zdrowia, jak 

i w warunkach choroby, od diagnozy po terapię; 

 efekty lecznicze stosowania metod wirtualnej rzeczywistości są przynajmniej 

porównywalne, a często lepsze w porównaniu do tradycyjnych terapii; choć istnieją 

ograniczenia, jak np. obserwowane „cyber” zaburzenia w wirtualnym świecie [43-45]; 

 rzeczywistość wirtualna to obiecujące narzędzie pozwalające tworzyć w sposób 

bezpieczny modele w różnych obszarach zastosowań, które po sprawdzeniu można 

realizować w rzeczywistości realnej; 

 wirtualna rzeczywistość również może być narzędziem ilościowej oceny obser-

wowanych zmian parametrów charakteryzujących badaną rzeczywistość oraz jej 

uczestników; 

 tak pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie dynamicznie rozwijających się 

nowoczesnych innowacyjnych technik i technologii są przedmiotem bardzo inten-

sywnych i wielostronnych badań, dotyczących niemal wszystkich sfer aktywności 

współczesnego człowieka. 

Niewątpliwie, badania i eksperymenty z użyciem najnowszych technik i technologii 

służą odkrywaniu i wzbogacaniu ogólnej wiedzy o człowieku i jego otoczeniu oraz 

jego funkcjonowaniu w warunkach zdrowia i choroby, skutecznie wspierając podejmo-

wane działania lecznicze i profilaktyczne.  
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Przykłady funkcjonalnego modelowania i oceny testów i ćwiczeń w Wirtualnej 

Rzeczywistości 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono przykłady funkcjonalnego modelowania i oceny testów i ćwiczeń realizowanych 

w środowisku wirtualnej rzeczywistości, które coraz częściej wykorzystywane są w wielu obszarach aktyw-

ności współczesnego człowieka. Zaprezentowano wyniki badań własnych z udziałem dorosłych osób zdro-
wych i z zastosowaniem interaktywnej wielomodułowej komputerowej platformy VR. Opisane wirtualne 

testy, ćwiczenia i sesje treningowe demonstrują ich wysoką dokładność, czułość i swoistość w ocenie 

poziomu wykonania wirtualnych zadań. 

Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, wirtualne sesje treningowe, wirtualne modelowanie funkcjonalne 

Examples of functional modeling and evaluation of tests and exercises in Virtual 

Reality 

Abstract 

The paper presents examples of functional modeling and evaluation of tests and exercises realized in 

a virtual reality environment, which are often used in many areas of modern human activity. The results of 

own research with the participation of healthy adults and with the use of an interactive multi-module 

computer VR platform were presented. The described virtual tests, exercises and training sessions de-

monstrate their high accuracy, sensitivity and specificity in assessing the level of performance of virtual tasks. 
Keywords: virtual reality, virtual training sessions, virtual functional modeling 
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Nowoczesne systemy naważania grawimetrycznego 

o wysokiej dokładności dawkowania  

stosowane w przemyśle 

1. Wstęp 

Dozowanie materiałów sypkich czy granulatów może być wyjątkowo problema-

tyczne, dlatego też w przestrzeni przemysłu nieustannie pojawiają się nowoczesne 

rozwiązania technologiczne, których celem jest skrócenie czasu produkcyjnego i do-

pracowanie go w każdym szczególe. Jednym z warunków właściwego przebiegu 

procesu technologicznego w przemyśle paszowym jest konieczność doprowadzenia 

założonej i wymaganej w danej linii produkcji ilości różnych surowców i dodatków. 

Poprawność pracy urządzeń dozujących warunkuje otrzymanie produktu o założonych 

właściwościach. Proces ten wpływa na kolejne etapy produkcyjne oraz pracę kolejnych 

urządzeń między innymi mieszarek oraz na ekonomikę funkcjonowania całej wytwórni 

[1-6]. 

Ergonomia i funkcjonalność stała się współcześnie absolutną podstawą działania 

wszystkich gałęzi przemysłu, wymagających odpowiedniego podejścia i wykorzystania 

innowacyjnych rozwiązań technologicznych [3-8]. Kluczem dokładnego dozowania 

jest opracowanie precyzyjnego systemu czuwającego nad ustaleniem jednorodnej 

gęstości nasypowej. Dzięki ciągłemu unowocześnianiu urządzeń, możliwe jest przeno-

szenie ziaren, proszków, pigmentów, płatków oraz wszystkich tych elementów, które 

mogą okazać się trudne w precyzyjnym aplikowaniu. Jednakże wymagania te nie są 

w pełni spełnione ze względu na niski poziom precyzji dozowanych materiałów [9-15]. 

Znane dotychczas rozwiązania urządzeń dozujących bazują na napędach mecha-

nicznych jak podajniki ślimakowe lub wibracyjne – podajniki elektromagnetyczne [1-

4, 12-16]. Warto podkreślić, że wykorzystywanie podajników ślimakowych w branżach 

wysoko wymagających (farmacja, chemia, przemysł spożywczy) stwarza ryzyko zanie-

czyszczenia produktu lub jego degradacji. Systemy dozujące netto wykorzystujące 

podajniki ślimakowe nie mogą osiągać wysokiej precyzji dozowania ze względu na 

ograniczenia mechaniczne [15-17]. Zasada w tym przypadku jest taka, że im mniejsza 

średnica ślimacznicy tym większe problemy w ciągłym doprowadzeniu produktu do 

transportu [17, 18]. 
Aktualnie drugim wykorzystywanym rozwiązaniem, napędem dla dodatków pyli-

stych w systemie traconej wagi jest podajnik elektromagnetyczny [9, 12, 16, 19, 20]. 
Nie stwarza on problemów jakościowych jednak ze względu na dość duże amplitudy 
drgań (do 2-3 mm) oraz ciężar własny nie może być wykorzystywany do pracy na 
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bardzo małych zakresach dozowania. Rozwiązania tego typu cechują się brakiem możli-
wości technicznego zastosowania małych tensometrów o wysokiej czułości [18, 20]. 

Dozownik grawimetryczny netto osiąga bardzo wysoką dokładność dozowanych 
materiałów metoda utraconej wagi (zakładane do 0,001 g), nie degradując produktu 
oraz całkowicie eliminując niebezpieczeństwo dostania się ciał obcych. Układ ten jest 
także dedykowany do materiałów o bardzo małej lejności. Dzięki małej wadze całego 

układu oraz bardzo niskim amplitudom drgań (ok. 3 m) napędu głównego powodu-
jącego ruch towaru możliwa jest do osiagnięcia wysoka dokładność odczytów tenso-
metrycznych, a dzięki wysokiej częstotliwości wymuszającej (20-40 tys. Hz) układ nie 
będzie powodował zakłóceń odczytów pomiarowych. W celu dokładniejszego osypy-
wania się materiału wprowadzone jest dodatkowe sito ze stali nierdzewnej, które 
pobudzane tą samą częstotliwością drgań, będzie rozpraszało proszek umożliwiając 
jeszcze dokładniejszy pomiar masy [17, 18-20]. 

Przedstawione rozwiązanie dozownika grawimetrycznego ma możliwość pracy 
w trybie automatycznym, statycznym lub dynamicznym z dostosowaniem precyzji 
dozowania w czasie zmiennej nadawy produktu głównego. Proces ten może być wyko-
rzystywany zarówno w cyklu dozowania ciągłego lub okresowego, w zależności od 
potrzeb realizowanej technologii. W przypadku dozowania mikrododatków (np. wita-
miny, aromaty, barwniki itp.) będzie istniała możliwość podłączenia i komunikacji 
urządzenia z wagą główną. Automat w tym wypadku będzie przeliczał i podawał 
procentowo mniej lub więcej dodatku do produktu głównego. Realizowane w ten 
sposób precyzyjne dozowanie pozwala na równomierne rozprowadzenie dodatków, 
uzyskanie dokładnej dozy w systemach naważania co będzie także prowadziło do 
oszczędności w gospodarce drogimi dodatkami [12, 18-20]. 

Główne gałęzie przemysłu, w których wymagane jest precyzyjne dozowanie to [7-12]: 

 przemysł spożywczy (m.in. podawanie dodatków smakowych, zapachowych, na-
pełnianie słoików, torebek, worków, posypywanie ziołami produktów, wypełnianie 
worków, torebek mlekiem w proszku); 

 przemysł chemiczny (m.in. dozowanie chemikaliów do określonych procesów); 

 przemysł farmaceutyczny (m.in. dozowanie produktów wg receptury, wypełnianie 
produktów sterylnych, dozowanie tabletek o małych wymiarach); 

 przemysł tworzyw sztucznych (podawanie pigmentów do mikserów, podawanie 
granulatów do wytłaczarek, dozowanie kredy jako wypełniacza, dozowanie ścinek 
do głównej linii produkcyjnej); 

 przemysł rolniczy (produkcja pasz, nawozów); 

 przemysł lakierniczy (dozowanie pigmentów); 

 przemysł kosmetyczny (dozowanie dodatków do procesu); 

 przemysł szklarski (podawanie glinki, emalii, barwników); 

 przemysł gumowy (dozowanie mieszanek wg określonej receptury); 

 inne (m.in. dozowanie tonerów do kopiarek, dozowanie w laboratoriach badaw-
czych). 

2. Cel pracy  

Celem pracy było opracowanie oraz wykonanie prototypowego i precyzyjnego 
urządzenia dozującego materiały proszkowe. Urządzenie to opiera się na systemie 
ultradźwiękowym. Takie rozwiązanie pozwoliło na dozowanie materiałów sypkich 
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z dużymi wydajnościami i wysoką precyzją. Jest to dozowanie w oparciu o zasadę 
utraconej masy – „Loss-in-weight” ze sprzężeniem zwrotnym korygującym prędkość 
dozowania w zależności od ilości podawanego produktu głównego. Urządzenie 
posiada funkcje uczenia się, dzięki czemu zmiana dozowanego proszku jest bardzo 
prosta i szybka. Dozownik ten nie wymaga czasochłonnej kalibracji przy zmianie 
dozowanego materiału. Dozownik grawimetryczny posiada funkcje automatycznej 
kalibracji i w sposób ciągły monitoruje proces dozowania.  

Do podstawowych założeń urządzenia, które będą charakteryzować finalne rozwią-

zanie zaliczyć należy:  

 płynną regulację wydajności dozowania w całym zakresie pracy; 

 powtarzalność ustalonych wydajności i parametrów procesu; 

 dużą precyzję/dokładność (+/-1%);  

 stabilne warunki dozowania; 

 względnie małe wymiary i prosta obsługa urządzenia; 

 automatyczne sterowanie; 

 łatwe czyszczenie i szybka zmiana dozowanego komponentu. 

3. Założenia dotyczące urządzenia  

3.1. Dobór materiału konstrukcyjnego  

Przy konstrukcji urządzenia bardzo istotnym było zagadnienie doboru materiału do 

budowy. Istotne było, aby materiał spełniał określone wymagania. Do najistotniejszych 

zaliczone zostały: własności fizyczne i mechaniczne umożliwiające propagację drgań 

ultradźwiękowych, przeznaczenie do kontaktu z żywnością (zastosowanie urządzenia 

także w produkcji spożywczej), łatwość utrzymania w czystości, odporność na pow-

szechnie stosowane środki chemiczne oraz łatwość obróbki warsztatowej, kształto-

wania przy użyciu standardowych narzędzi. Przy tych założeniach za główny materiał 

konstrukcyjny przyjęto austenityczną stal nierdzewną w gatunku 1.4301 wg PN-EN 

10088 (304 wg AISI) o parametrach: skład chemiczny C ≤ 0,07%, Si ≤ 1,0%, 

Mn ≤ 2,0%, P ≤ 0,045%, S ≤ 0,015%, N ≤ 0,011%, Cr = 17,0÷19,5%, Ni = 8,0÷10,5%, 

gęstość 7900 kg/m
3
, moduł sprężystości Younga 200x10

3 
N/mm

2
.  

Jako materiał zamienny przyjęto również stal austenityczną w gatunku 1.4404 wg 

PN-EN 10088 (316L wg AISI) o parametrach: skład chemiczny C ≤ 0,03%, Si ≤ 1,0%, 

Mn ≤ 2,0%, P ≤ 0,045%, S ≤ 0,015%, N ≤ 0,011%, Cr = 16,5÷18,5%, Mo = 2,0÷2,5%, 

Ni = 10,0÷13,5%, gęstość 7900 kg/m
3
, moduł sprężystości Younga 200x10

3 
N/mm

2
.  

Wartości gęstości i sprężystości charakteryzujące oba materiały zapewniają dobre 

przenoszenie drgań ultradźwiękowych i odpowiednią prędkość rozchodzenia się fal 

oraz odpowiednią amplitudę drgań i ich częstotliwość. Skład chemiczny zapewnia 

wysoką odporność na korozję w środowiskach kwaśnych i zasadowych, przez co stale 

te są zalecane do kontaktu z żywnością przez normy HACCP. Materiały odznaczają się 

dobrymi właściwościami technologicznymi, w tym spawalnością i skrawalnością. 

3.2. Dobór napędu  

W przypadku projektowanego urządzenia kolejnym istotnym elementem był dobór 

napędu, czyli generatora ultradźwięków. Przyjęto, że będzie to wysokoczęstotliwo-

ściowy napęd ultradźwiękowy o częstotliwości około 33 kHz. W przypadku propagacji 
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fal ultradźwiękowych, służących do transportu produktów sypkich, zakładana 

amplituda drgań powinna wynosić około 5 μm. Założona została także masa napędu, 

która ma wynosić do 400 g.  

Uwzględniając powyższe wymagania, do napędu urządzenia wybrano przetwornik 

ultradźwiękowy – konwerter typu firmy Artech US. Parametry pracy wytypowanego 

napędu wynoszą odpowiednio:  

 maksymalna moc ultradźwięków: 120 W; 

 częstotliwość robocza: 30÷38 kHz; 

 amplituda drgań do 6 μm; 

 masa: 270 g. 

Zasilanie napędu stanowi generator ultradźwiękowy tej samej firmy. Zestaw napęd 

oraz konwerter ultradźwięków przeznaczony jest fabrycznie do zastosowania w struk-

turach mechanicznych wykonanych z metali. Posiada możliwość bezpośredniej, pro-

centowej nastawy wielkości amplitudy i pośrednią, programową możliwość regulacji 

częstotliwości. 

3.3. Dobór tensometru pomiarowego 

Ważnym elementem świadczącym o jakości projektowanego urządzenie jest 

dokładność i czułość pomiarowa. Za te parametry w projektowanej konstrukcji odpo-

wiedzialny jest tensometr pomiarowy (belka tensometryczna). W zależności od para-

metrów dozownika – masa urządzenia oraz masa produktu dozowanego, należało 

dobrać odpowiednią belkę tensometryczną. Uwzględniając wymagania urządzenia, 

określono, iż tensometr ma przenosić obciążenie do 3 kg, określono ilość działek 

wewnętrznych: min. 15000 oraz założono iż działka odczytowa statyczna ma wynosić 

min. 0,2 g. Uwzględniając powyższe wymagania, do tensometrycznego pomiaru masy 

wybrano przetwornik firmy HBM. 

3.4. Dobór kształtu dozownika  

Praca obejmowała określenie założeń dotyczących kształtu dozownika (rys. 3.1). 

Analiza ta miała stworzyć możliwości opracowywania także nowych brył dozownika 

ultradźwiękowego. Zrealizowano różne koncepcje modelowanego rozwiązania zarówno 

w zakresie mechanicznym, jak również pod kątem założenia logarytmu funkcjonal-

ności projektowanego elementu. Wykonano prototypowe urządzenia, które poddano 

badaniom, a następnie odpowiednie poprawki i korekty w założeniach rysunkowych 

oraz algorytmie działania. W niemniejszej pracy przedstawiono dwa rozwiązania. 

Pierwszym rozwiązaniem – prototypem, była konstrukcja przedstawiona na 

rysunku 3.2. W tym etapie analizie poddano bryły w formie ostrosłupa prawidłowego 

czworokątnego ściętego z otwartymi rynnami wysypowymi. Wykonano niezbędne 

obliczenia, na podstawie których opracowana została dokumentacja warsztatowa, 

a następnie prototypy dla wybranych kształtów. 

Badania wyżej opisanego urządzenia wykonywano dla różnych nastaw mocy 

generatora ultradźwiękowego (5-20 W). Optymalna wartość dla danej konstrukcji 

wyniosła 15 W. Uzyskano zadowalającą propagację drgań i przepływu strumienia 

produktu, przy czym najlepszy efekt osiągnięto przy pochyleniu rynny wysypowej 

w kierunku dozowania. Osiągnięto wymaganą dokładność naważania (+/-1%) przy 

założonej wielkości porcji. Jednocześnie w miejscach zagięć kształtu oraz na połą-
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czeniach spawanych zaobserwowano tendencję do miejscowego nagrzewania się 

elementów pod wpływem drgań. Natomiast w miejscach zagięć kształtu zaobserwo-

wano tendencję do zalegania i zawieszania się testowanych produktów. W związku 

z powyższym przystąpiono do pracy nad optymalizacją rozwiązania konstrukcyjnego 

urządzenia. 

 
Rysunek 3.1. Koncepcja rozwiązań konstrukcyjnych i mechanicznych dozownika wraz z określonymi 

elementami [opracowanie własne]  

   

Rysunek 3.2. Widok prototypowego rozwiązania dozownika w kształcie ostrosłupa prawidłowego 

czworokątnego ściętego z otwartymi rynnami wysypowymi [opracowanie własne] 

Na podstawie wniosków i spostrzeżeń uzyskanych podczas pierwszych testów 

mechanicznych w kolejnym etapie zdecydowano o modyfikacji kształtu dozownika 

celem wyeliminowania zjawisk niepożądanych, szczególnie tendencji do miejscowego 

nagrzewania się elementów i zalegania produktu oraz o wprowadzeniu rozwiązań 

usprawniających efektywny przepływ strumienia produktu przez pochylenie rynny 

wysypowej. Do dalszej analizy wybrano stożkowy kształt zbiornika oraz walcowy 

rynny (rys. 3.3). Jak poprzednio wykonano niezbędne obliczenia, dokumentację 

techniczną i prototypy do dalszych analiz. 

Modyfikacja kształtu dozownika pozwoliła na wyeliminowanie zjawisk niepożą-

danych, szczególnie tendencji do miejscowego nagrzewania się elementów i zalegania 

produktu. Uzyskano efektywny przepływ strumienia produktu przez pochylenie rynny 

wysypowej. Czas przepływu był najkrótszy oraz nie zaobserwowano zalegania produktu. 

Opracowany kształt (rozwiązanie) zostało uznane za docelowe. Na tym prototypie 

wykonano dalsze badania i testy. 
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Rysunek 3.3. Widok prototypowego rozwiązania dozownika o kształcie stożkowym zbiornika oraz 
walcowym rynny o strukturze zamkniętej [opracowanie własne] 

4. Wyniki badań 

4.1. Dobór wielkości oczek i naciągu siatki na końcu rynny wysypowej 

(perlator)  

Istotnym elementem pracy był dobór wielkości oczek siatki (perlatora) na końcu 

rynny wysypowej i jej naciąg. Testowano zastosowanie siatek rozpraszających mają-

cych za zadanie ujednolicenie przepływu strumienia produktu i ograniczenie jego 

bezwładności. Prowadzono badania, w których wszystkie prototypy wyposażono 

w siatki rozpraszające o dobranej uprzednio wielkości i określonym testami naciągu, 

umiejscowione na zakończeniu rynny wysypowej. 

Przebadano siatki w zakresie wielkości oczek od 0,315 mm do 1,00 mm o śred-

nicach drutów w przedziale od 0,14 mm do 0,25 mm. Testowano naciągi siatek (rys. 

4.1) w zakresie od 10 N/cm
2
 do 40 N/cm

2
. Sprawdzono skuteczność stosowania siatek 

przy ich umiejscowieniu wewnątrz zbiorników i na końcach rynien wysypowych. 

Najlepszy efekt ujednolicenia produktu uzyskano przy zastosowaniu siatki 

rozpraszającej o oczku 0,5 mm i średnicy drutu 0,16 mm, wklejonej na końcu rynny 

wysypowej z naciągiem w przedziale 20÷25 N/cm
2 

(rys. 4.1). Uzyskano najkrótszy 

czas procesu, brak zalegania produktu oraz produkt nie oklejał siatki. 

a)     b) 

 

Rysunek 4.1. Widok: a) rynny wysypowej wraz z naciągniętą siatką, b) stołu do napinania siatek  

z naciągniętą siatką [opracowanie własne] 
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4.2. Dobór kąta ustawienia rynny wysypowej  

Kolejnym ważnym elementem pracy był dobór kąta ustawienia rynny wysypowej. 

Odpowiednio dobrany kąt pozwoli na prawidłowe przemieszczanie się dozowanego 

materiału. Badania miały zoptymalizować wpływ propagacji ultradźwięków na pręd-

kość przemieszczania się dozowanych materiałów. Tylko odpowiednio dobrane para-

metry będą powodowały, iż dozowany produkt będzie podawany w odpowiednim 

czasie, nie będzie zjawiska „zapychania” rynny wysypowej a głównie obszaru perlatora 

(siatki) czy wyhamowywania materiału dozowanego w rynnie wysypowej. Wykonano 

szereg testów dla kąta ustawienia rynny wysypowej w przedziale od 0 do 30° wzglę-

dem wyznaczonego układu (rys. 4.2).  

 

Rysunek 4.2. Przykładowe ustawienia rynny wysypowej (kąta) dla dozownika [opracowanie własne] 

Wykonano także układ pozwalający na bezstopniową regulację kąta pochylenia 

dozownika w zakresie 0-200 (rys. 4.3).  

 

Rysunek 4.3. Mechanizm bezstopniowej regulacji ustawienia dozownika (0-20°) [opracowanie własne] 

4.3. Materiał badany  

Do prób mechanicznych wykorzystane zostały produkty o różnych parametrach 

mechanicznych. Były to materiały o bardzo lekkich ciężarach nasypowych przez 

materiały pośrednie a skończywszy na materiałach o wysokich ciężarach nasypowych. 
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W pracy przedstawiono przykładowe wyniki badań prowadzonych na reprezentatyw-

nych trzech materiałach o gęstości nasypowej od 0,06 g/cm
3
 do 2,6 g/cm

3
 o porów-

nywalnej gramaturze i zbliżonej do granulacji produktu docelowego. W tabeli 4.1 

przedstawione zostały badane materiały. 

Tabela 4.1. Materiały badane  

 
Opis Symbol chemiczny Gęstość nasypowa g/cm3 

1 Antyzbrylacz SiO2 0,06 

2 Sproszkowane żelazo Fe 0,98 

3 Węglik tytanu TiC 2,6 

Źródło: Opracowanie własne 

4.4. Wyniki badań procesu dozowania  

W tabelach 4.2-4.7 przedstawione zostały wynik badań procesu dozowania poszcze-

gólnych materiałów. Wyniki przedstawiają wartość zadanej dozy, wartość nastawy 

generatora (napędu dozownika) i częstotliwość pracy dla danego materiału. Wskazane 

zostały także amplitudy pracy generowanych ultradźwięków oraz zakres optymalny 

pracy urządzenia, który odnosi się do przedziału masy produktu, dla którego urządzenie 

cechuje się stabilną pracą przy danych parametrach roboczych. Wraz ze zmianą masy 

produktu znajdującego się dozowniku, następuje niewielka utrata stabilności układu 

pracy, co wymaga przestrajania parametrów pracy.  

W tabeli 4.2 i 4.3 przedstawiono wynik badań procesu dozowania dla dwutlenku 

krzemu (antyzbrylacz). Przedstawiono wyniki badań dla kąta 15 i 30 stopni. Opty-

malna wartość: częstotliwości dla tego materiału to 36500 Hz, amplituda pracy 5,5 m 

oraz zakres pracy dla masy produktu 10-60 g. Dla dwutlenku krzemu wyższa moc 

generatora oraz większy kąt pracy skraca czas dozowania. Zaobserwowano, iż dla 

większej dozy znacznie wydłuża się czas dozowania produktu, a odchyłka dozowania 

pozostawała na stałym, niskim poziomie (0,002 mg).  

Tabela 4.2. Wyniki badań procesu dozowania dla kąta 150 (dwutlenek krzemu) 
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0,25 5 36500 10 < 0,002 15 5,5 10-60 

0,25 7 36500 9,8 < 0,002 15 5,5 10-60 

0,25 10 36500 9 < 0,002 15 5,5 10-60 

0,5 5 36500 20 < 0,002 15 5,5 10-60 

0,5 7 36500 19,6 < 0,002 15 5,5 10-60 

0,5 10 36500 18 < 0,002 15 5,5 10-60 

1 5 36500 40 < 0,002 15 5,5 10-60 

1 7 36500 39,2 < 0,002 15 5,5 10-60 

1 10 36500 36 < 0,002 15 5,5 10-60 
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1,5 5 36500 60 < 0,002 15 5,5 10-60 

1,5 7 36500 58,8 < 0,002 15 5,5 10-60 

1,5 10 36500 55 < 0,002 15 5,5 10-60 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 4.3. Wyniki badań procesu dozowania dla kąta 300 (dwutlenek krzemu) 

d
o
za

 [
g
] 

n
as

ta
w

a 
g
en

er
at

o
ra

 

[W
] 

cz
ęs

to
tl

iw
o
ść

 p
ra

cy
 

[H
z]

 

cz
as

 d
o
zo

w
an

ia
 [

s]
 

o
d
ch

y
łk

a 
[m

g
] 

k
ąt

 p
ra

cy
 d

o
zo

w
n
ik

a 

[0
] 

am
p
li

tu
d
a 

p
ra

cy
 [


m
] 

za
k
re

s 
p
ra

cy
 [

g
] 

0,25 5 36500 8 < 0,002 30 5,5 10-60 

0,25 7 36500 7,8 < 0,002 30 5,5 10-60 

0,25 10 36500 7 < 0,002 30 5,5 10-60 

0,5 5 36500 18 < 0,002 30 5,5 10-60 

0,5 7 36500 17,6 < 0,002 30 5,5 10-60 

0,5 10 36500 16 < 0,002 30 5,5 10-60 

1 5 36500 38 < 0,002 30 5,5 10-60 

1 7 36500 37,2 < 0,002 30 5,5 10-60 

1 10 36500 34 < 0,002 30 5,5 10-60 

1,5 5 36500 58 < 0,002 30 5,5 10-60 

1,5 7 36500 56,8 <0,002 30 5,5 10-60 

1,5 10 36500 53 < 0,002 30 5,5 10-60 

Źródło: Opracowanie własne 

W tabeli 4.4 i 4.5 przedstawiono wynik badań procesu dozowania dla sproszko-

wanego żelaza. Przedstawiono wyniki badań dla kąta ustawienia dozownika 15 i 30 

stopni. Optymalna wartość częstotliwości dla tego materiału to 36000 Hz, amplituda 

pracy 3 m oraz zakres pracy dla masy produktu 165-310 g. Dla sproszkowanego 

żelaza zwiększenie mocy i kąta pracy nie wpływa istotnie na czas dozowania. Dla 

większej dozy wydłuża się nieznacznie czas dozowania produktu a odchyłka 

dozowania pozostawała na stałym, niskim poziomie (0,002-0,004 mg). 

Tabela 4.4. Wyniki badań procesu dozowania dla kąta 150 (sproszkowane żelazo) 
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0,25 10 36000 2 < 0,004 15 3 165-310 

0,5 5 36000 5  < 0,003 15 3 165-310 

0,5 7 36000 5 < 0,003 15 3 165-310 
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0,5 10 36000 4 < 0,003 15 3 165-310 

1 5 36000 8 < 0,003 15 3 165-310 

1 7 36000 8 < 0,004 15 3 165-310 

1 10 36000 7 < 0,004 15 3 165-310 

1,5 5 36000 12 < 0,003 15 3 165-310 

1,5 7 36000 12 < 0,003 15 3 165-310 

1,5 10 36000 9 < 0,004 15 3 165-310 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 4.5. Wyniki badań procesu dozowania dla kąta 300 (sproszkowane żelazo) 
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0,25 5 36000 1,5  < 0,003 30 3 165-310 

0,25 7 36000 1,5 < 0,003 30 3 165-310 

0,25 10 36000 1 < 0,004 30 3 165-310 

0,5 5 36000 3  < 0,003 30 3 165-310 

0,5 7 36000 3 < 0,003 30 3 165-310 

0,5 10 36000 5 < 0,003 30 3 165-310 

1 5 36000 5 < 0,003 30 3 165-310 

1 7 36000 5 < 0,004 30 3 165-310 

1 10 36000 10 < 0,002 30 3 165-310 

1,5 5 36000 12 < 0,003 30 3 165-310 

1,5 7 36000 13 < 0,003 30 3 165-310 

1,5 10 36000 15 < 0,002 30 3 165-310 

Źródło: Opracowanie własne 

W tabeli 4.6 i 4.7 przedstawiono wynik badań procesu dozowania dla węglika 

tytanu. Przedstawiono wyniki badań dla kąta ustawienia dozownika 15 i 30 stopni. 

Optymalna wartość częstotliwości dla tego materiału to 34580 Hz, amplituda pracy 2 

m, a zakres pracy dla masy produktu 250-400 g. Dla węglika tytanu wyższa moc nie 

wpływa na czas dozowania. Czas dozowania jest każdorazowo bardzo krótki (< 1 s). 

Ponadto kąt pracy dozownika czy wielkość dozy także nie wpływa na czas dozowania . 

Dla tego materiału odchyłka dozowania pozostawała na stałym poziomie. Co prawda 

wartość ta (dla kąta nachylenia 30
0
, tab. 4,7) wzrosła w porównaniu do wyników dla 

pozostałych produktów (sproszkowane żelazo i antyzbrylacz) ale nadal jest to niska 

wartość (0,006-0,02 mg). Zauważono zmniejszenie odchyłki nasypu dla zwiększonych 

gramatur próbki. 
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Tabela 4.6. Wyniki badań procesu dozowania dla kąta 150 (węglik tytanu) 
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0,25 5 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

0,25 7 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

0,25 10 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

0,5 5 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

0,5 7 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

0,5 10 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

1 5 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

1 7 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

1 10 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

1,5 5 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

1,5 7 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

1,5 10 34580 < 1 < 0,002 15 2 250-400 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 4.7. Wyniki badań procesu dozowania dla kąta 30° (węglik tytanu) 
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0,25 5 34580 < 1 < 0,01 30 2 250-400 

0,25 7 34580 < 1 < 0,012 30 2 250-400 

0,25 10 34580 < 1 < 0,02 30 2 250-400 

0,5 5 34580 < 1 < 0,009 30 2 250-400 

0,5 7 34580 < 1 < 0,009 30 2 250-400 

0,5 10 34580 < 1 < 0,018 30 2 250-400 

1 5 34580 < 1 < 0,008 30 2 250-400 

1 7 34580 < 1 < 0,008 30 2 250-400 

1 10 34580 < 1 < 0,012 30 2 250-400 

1,5 5 34580 < 1 < 0,007 30 2 250-400 

1,5 7 34580 < 1 < 0,006 30 2 250-400 

1,5 10 34580 < 1 < 0,012 30 2 250-400 

Źródło: Opracowanie własne 
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5. Wnioski  

Na podstawie przeprowadzonych prób i badań postawiono następujące wnioski:  

 dla większego kąta ustawienia dozownika czas dozowania zmniejszył się bez utraty 

dokładności dozowania.  

 Wraz ze wzrostem gęstości nasypowej materiału dozowanego zmniejsza się czas 

dozowania.  

 wykonanie zbiornika z blach walcowanych w kształcie ściętego stożka oraz wysypu 

w postaci rury cylindrycznej daje najlepsze efekty propagacji drgań i w efekcie 

najlepszy i stabilny przepływ produktu dozowanego. 

 zaobserwowani, iż dla połączenia skręconego zarówno elementów dozownika, jak 

i mocowania siatki rozpraszającej mają tendencję do miejscowej utraty ciągłości 

drgań i wynikowego nagrzewania się elementów. Najlepsze rozchodzenie się drgań 

uzyskano na prototypach w postaci jednolitej bryły złożonej z elementów wza-

jemnie spawanych.  

 zastosowanie wysypu z regulowanym pochyleniem daje możliwość optymalnego 

dostosowania wypływu z dozownika w zależności od charakteru (gęstości 

nasypowej i wielkości) dozowanego produktu.  

 potwierdzono najlepszą skuteczność rozproszenia produktu przy siatce wklejanej na 

końcu rynny wysypowej – otrzymano najkrótszy czas dozowania i brak osadzania 

się produktu na urządzeniu.  

 zaproponowana konstrukcja skraca (lub usprawnia) proces czyszczenia.  

 zauważono wpływ ciężaru produktu na stabilność pomiarową dozowania. Większy 

ciężar produktu w zbiorniku zmienia amplitudę pobudzenia układu. 

Urządzenie zgłoszone i objęte ochroną patentową – P.428974: Sposób odważania 

sproszkowanych substancji sypkich metodą traconej wagi i urządzenie do odważania 

sproszkowanych substancji sypkich metodą traconej wagi.  

Wyniki uzyskano w ramach projektu współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Opera-

cyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach konkursu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace 

rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, nr POIR.04.01.04-00-0033/18.  

Nazwa projektu: „Wykorzystanie modułowych systemów podawania i mieszania 

materiałów proszkowych na przykładzie linii technologicznej do katod w bateriach 

termicznych wraz z systemem eksperckim doboru modułów i parametrów pracy”.  

Lider projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej Poznań. 

Konsorcjanci projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych 

w Gliwicach; iPRO Sp. z o.o. w Gnieźnie.  
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Nowoczesne systemy naważania grawimetrycznego o wysokiej dokładności 

dawkowania stosowane w przemyśle 

Streszczenie  

Ostatnie lata obrazują ciągły rozwój przemysłu, a co za tym idzie modernizację stosowanych technologii 

lub zastępowanie ich nowymi. W zakładach instalowane są nowoczesne linie technologiczne, automa-

tyzowane są też poszczególne operacje jednostkowe, w tym m.in. procesy dozowania czy naważania 
określonych składników. Należy pamiętać, że jednym z warunków prawidłowego przebiegu dowolnego 

procesu technologicznego w przemyśle jest konieczność doprowadzenia założonej i wymaganej w danej 

linii produkcji ilości różnych surowców i dodatków.  
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Zbadane i opracowane rozwiązanie to dozownik grawimetryczny służący do dozowania materiałów sypkich 

o dużej precyzji (dokładności do 0,001 g) i wydajności. Jest to dozowanie w oparciu o zasadę traconej 
masy ze sprzężeniem zwrotnym korygującym prędkość dozowania w zależności od ilości podawanego 

produktu głównego.  

Istotnymi elementami prac badawczych było określenie optymalnej geometrii systemu dozowania, która 

uwzględnia płynność przemieszczenia się produktu dozowanego i ogranicza wzrost temperatury wywołany 
działaniem ultradźwięków, poprawiających transport materiału. Praca obejmowała badania wpływu kąta 

ustawienia leja spustowego oraz wielkość oczek i naciągu siatki zamontowanej na końcu leja, na do-

kładność i czas naważania. Ważnym etapem prac była także analiza parametrów generowania ultradźwię-

ków – amplitudy i częstotliwości. Zakładany zakres prac został osiągnięty a rozwiązanie zostało opatentowane. 
Słowa kluczowe: dozowanie, ultradźwięki, dokładność, tensometr, materiał proszkowy 

Modern gravimetric weighing systems with high dosing accuracy used in industry 

Abstract 

Recent years show the continuous development of industry, and thus the modernization of the technologies 

used or their replacement with new ones. Modern technological lines are installed in the plants, individual 

unit operations are also automated, including processes of dosing or weighing specific ingredients. It 
should be remembered that one of the conditions for the proper course of any technological process in 

industry is the need to provide the assumed and required amount of various raw materials and additives in 

a given production line. 

The tested and developed solution is a gravimetric dispenser used for dosing loose materials with high 
precision (accuracy up to 0.001 g) and efficiency. It is dosing based on the principle of loss of mass with 

a feedback that corrects the dosing speed depending on the quantity of the main product fed. 

An important element of the research work was to determine the optimal geometry of the dosing system, 

which takes into account the smooth movement of the dosed product and limits the temperature increase 
caused by the action of ultrasound, which improves the transport of the material. The work included studies 

of the influence of the angle of the discharge funnel as well as the mesh size and tension of the mesh 

installed at the end of the funnel on the accuracy and time of weighing in. An important stage of the work 

was also the analysis of the ultrasound generation parameters – amplitude and frequency. The assumed 
scope of work has been achieved and the solution has been patented. 

Keywords: dosage, ultrasounds, accuracy, strain gauge, powder material 
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Możliwość przewidywania subiektywnych stanów 

świadomości za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji: 

doświadczenie czasu 

1. Wprowadzenie 

Czas, jeden z fundamentalnych aspektów rzeczywistości, której doświadczamy, był 
przedmiotem rozważań myśli ludzkiej od jej zarania. Arystoteles uważał, że wszystko, 
co naturalne, podlega zmianie, wiązał zmianę i czas nierozłącznie ze sobą, tłumacząc 
czas w kategoriach, jego zdaniem bardziej fundamentalnego atrybutu rzeczywistości: 
zmienności właśnie [1]. Naturze subiektywnego doświadczenia czasu miejsce w swych 
Wyznaniach poświęcił święty Augustyn z Hippony [2]. W słynnym fragmencie jego 
pism podejmującym problematykę czasu, pytał on: Czymże więc jest czas? Jeśli nikt 
mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Zauważył 
on, że tylko teraźniejszość doświadczana jest przez osobę poprzez jej zmysły, 
pozostałe kategorie czasu: przeszłość i przyszłość należą do – jako odpowiednio: 
wspomnienia i oczekiwania – domeny umysłu [3]. Stanowisko to, określane w filozofii 
mianem prezentyzmu, jest zgodne w dużym stopniu z rozumieniem kształtowania się 
doświadczenia czasu w wielu współczesnych teoriach psychologicznych [4]. 

W psychologii problematyka czasu była poruszana od momentu jej zaistnienia jako 
odrębnej dziedziny naukowej. Zjawiskiem tym zajmowali się między innymi tacy 
pionierzy jak William James czy Wilhelm Wundt [5]. Od początku naukowego zainte-
resowania tematem temporalności u człowieka wiele uwagi w kwestii rozważań nad 
czasem poświęcano wyodrębnieniu esencji jego doświadczenia oraz poszukiwaniu jego 
psychofizjologicznych podstaw. Jeszcze kilkanaście lat przed założeniem pierwszego 
laboratorium psychologii eksperymentalnej przez Wilhelma Wundta, Johann Nepomuk 
Czermak fizjolog pracujący na Uniwersytecie Krakowskim postulował w swej pracy 
z 1857 roku wyodrębnienie „zmysłu czasu”, projektując program badawczy mający za 
cel opisanie fizjologicznych uwarunkowań jego percepcji oraz wykrycie najmniejszych 
jego odcinków, dyskryminowanych przez poszczególne zmysły [6, 7]. 

We współczesnej nauce nie wyróżnia się odrębnego „zmysłu czasu”. Obecne rozu-
mienie tego, co warunkuje doświadczenie czasu jest jednak w dużej mierze zgodne 
z długą tradycją zachodniej myśli filozoficznej, wskazującą, iż czas jest konstruktem 
podmiotu. W eleganckim wzorze zobrazował to badacz ludzkiej temporalności, Marc 
Witmmann [8]: 

                (1) 

gdzie: t – czas, f – funkcja, self – właściwości podmiotu. 
Czas jest funkcją self, czyli podmiotu, ujmowanego jako całość psychologicznych – 

empirycznie znanych, jak i teoretycznie postulowanych – właściwości jednostki go 
doświadczającej. Właściwościami, o których wiemy najwięcej jako o kształtujących 
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postrzeganie czasu są mechanizmy poznawcze człowieka, przede wszystkim uwaga, 
pamięć robocza i pamięć długotrwała [8-12]. Również funkcje afektywne, takie jak 
nastroje i emocje oraz stany motywacyjne odgrywają w doświadczeniu czasu rolę [13-
15]. Nie bez znaczenia w końcu, pozostają także ogólne różnice indywidualne 
odzwierciedlające się w cechach osobowości [16]. 

2. Różnorodność zjawisk temporalnych i metodologia badań nad czasem 

Istotną kwestią w rozważaniach nad istotą doświadczenia czasu u człowieka, jest 
wyodrębnienie i klasyfikacja podstawowych rodzajów fenomenów wchodzących 
w skład spektrum wrażeń temporalnych. Postuluje się rozróżnienie sześciu takich podsta-
wowych rodzajów zjawisk. Są to wrażenia: jednoczesności, następstwa/sukcesyjności, 
temporalnego uporządkowania/kolejności, subiektywnej teraźniejszości, ciągłości oraz 
trwania [17]. 

Fundamentalnym zagadnieniem dla badań nad kwestią czasu jako fenomenu 
w psychologii, jest również podział zjawiska doświadczania czasu ze względu na 
długości odcinków jakich ono dotyczy. Biorąc pod uwagę tę charakterystykę, można 
rozdzielić doświadczenia temporalne, za Fraissem [5] na trzy główne typy posiadające 
odmienny status epistemologiczny i zależne od różnych mechanizmów fizjologicznych 
i psychicznych. Na początku kontinuum umieścić można interwały trwające poniżej 
100 milisekund. W ich przypadku nie mamy do czynienia ze świadomym spostrze-
ganiem czy doświadczeniem trwania sensu stricte. Dalej sytuuje się odcinki w zakresie 
od 100 ms do około 3, maksymalnie 5 sekund. W tym przedziale możemy, według 
Fraisse, mówić o właściwej percepcji czasu, interwały w tym zakresie to odrębne 
momenty, budujące subiektywne poczucie teraźniejszości [18]. Powyżej długości 3-5 
sekund do poznawczej estymacji czasu angażowane są już mechanizmy pamięci 
roboczej (3-60 sekund), a dalej również pamięci długotrwałej (od minut, przez godziny 
do dni, miesięcy i lat). Podział doświadczenia czasu ze względu na długość, jakiej 
dotyczy można nałożyć hierarchicznie na przytoczony wcześniej podział zjawisk 
temporalnych, co zaproponował to w swoim modelu Pöppel [17]. Najbardziej podsta-
wowe możliwe do rozróżnienia wrażenia temporalne – jednoczesność i sukcesyjność – 
dotyczą odcinków rzędu dziesiątek milisekund i bazują na oscylacjach i zmianach 
stanów bezpośrednio na poziomie neuronalnym. Porządkowanie kolejności bodźców 
oraz subiektywnie odczuwana teraźniejszość dotyczą długości do 3 sekund. Mecha-
nizmy poznawczo-neuronalne w tym przypadku mają charakter automatyczny, pre-
semantyczny i bardziej filogenetycznie uniwersalny: występowanie wzorów zachowań 
sensomotorycznych w około 3 sekundowych „pakietach” zaobserwowano nie tylko 
u człowieka, ale również u innych ssaków. Ciągłość i postrzeganie trwania to zjawiska 
należące do domeny interwałów powyżej kilku sekund: przy nich zasadnicze znaczenie 
odgrywają uwaga i pamięć. 

2.1. Paradygmaty badawcze 

Metodologia badań nad doświadczeniem czasu u człowieka rozróżnia dwa podsta-
wowe paradygmaty badawcze: paradygmat retrospektywny i paradygmat prospektywny. 
Jest to kluczowy podział w psychologii badań nad czasem. W zależności od użytego 
paradygmatu doświadczenie czasu kształtuje się inaczej. W paradygmacie retrospek-
tywnym osoby odnoszą się do czasu, który już upłynął. W trakcie trwania interwału nie 
są świadome, że będą go estymować czy w jakikolwiek inny sposób odnosić się do 
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niego w kontekście temporalnym, dlatego nie poświęcają na bieżąco uwagi czasowi. 
W tym paradygmacie ocena czasu opiera się retrospektywnie na funkcjonowaniu 
pamięci: ilość zapamiętanych informacji z danego interwału, sposób ich kodowania, 
uporządkowanie, są podstawą subiektywnej estymacji długości odcinka, który upłynął 
[10, 12, 19]. Prawidłowości doświadczenia czasu zaobserwowane w tym paradygmacie 
wskazują między innymi, że im więcej informacji/bodźców eksponowanych osobie 
i rejestrowanych przez nią lub im niższy poziom kodowania informacji albo bardziej 
nieuporządkowane są bodźce, tym dłuższy subiektywnie wydaje się dany odcinek czasu. 

Paradygmat prospektywny oznacza kontekst, w którym osoba zdaje sobie sprawę, 
że czas będzie przedmiotem jej oceny jeszcze przed wystąpieniem danego interwału. 
W tym przypadku kluczowe znaczenie odgrywa uwaga. Zaobserwowano miedzy 
innymi, że obciążenie uwagi niezwiązanymi z czasem (poza-temporalnymi) bodźcami, 
powoduje subiektywne przyspieszenie jego biegu. Gdy uwaga nie jest obciążona – na 
przykład w sytuacji mniejszej stymulacji, w stanie nudy – więcej zasobów uwagi do-
stępne jest przetwarzaniu temporalnemu i w efekcie czas subiektywnie się dłuży [20, 21]. 

Ten sam odcinek czasu, wypełniony identyczną stymulacją, jest więc doświadczany 
subiektywnie inaczej, w zależności od tego, czy osoba zwraca uwagę na czas czy ocenia 
go retrospektywnie, a więc w zależności od paradygmatu, w jakim następuje ocena. 

3. Mechanizmy neurofizjologiczne leżące u podłoża doświadczenia czasu 

Symbolem czasu i jego miernikiem zarówno w życiu codziennym, jak i w nauce 
jest zegar – coś, czego regularne zmiany stanu oznaczają kolejne momenty na kontinuum 
czasu. Koncepcje postulujące istnienie w organizmie czegoś na podobieństwo wew-
nętrznego zegara, należą do najstarszych idei w dziedzinie wyjaśniania temporalności 
i doświadczania czasu nie tylko u człowieka, ale także innych organizmów żywych. 

Pierwotnym fundamentem teorii tego typu były proste obserwacje, iż zachowania 
organizmów związane z czasem, w tym także te, które angażują ocenę jego upływu, 
podlegają wariacjom pod wpływem zmian czynników środowiskowych lub endogen-
nych, takich jak na przykład temperatura ciała. Początkowo więc, jako pretendentów 
do odliczania rytmu w biologicznym zegarze, uważano takie podstawowe, regularne 
procesy, jak puls lub tempo respiracji [22]. Brak danych, które wykazywałyby przeko-
nywujące powiązanie tych procesów z odliczaniem czasu, skłaniał jednak badaczy do 
dalszych poszukiwań, które coraz bardziej kierowane były w stronę układu nerwo-
wego. Na przykład Hudson Hoagland, wysuwał hipotezę o istnieniu specyficznego 
mechanizmu temporalnego, umiejscowionego w układzie nerwowym, o metabolicznej, 
lub ściśle chemicznej podstawie działania. Przypuszczenia te opierał na wynikach 
swoich badań nad zmianami w ocenie czasu, jaka towarzyszyła wariacjom temperatury 
ciała [23]. Niedługo później, jako kluczowy element biologicznego czasomierza, zaczęto 
postrzegać aktywność elektroencefalograficzną, a szczególnie rytm alfa fal mózgo-
wych. Jednak mimo wielu prób wykazania jednoznacznego powiązania z nim zachowań 
temporalnych, udowodnienie, iż rytm alfa może być rudymentem postulowanego 
teoretycznie wewnętrznego chronometru, okazało się aż po dzisiejszy dzień, w dużym 
stopniu bezowocne [24-26]. 

Swoistym rodzajem wewnętrznego zegara biologicznego, dość dobrze poznanego 
u ssaków, występującego również u człowieka jest jądro nadskrzyżowaniowe pod-
wzgórza. Generuje ono molekularną reprezentację czasu słonecznego poprzez komór-
kową pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego [27] i w ten sposób synchronizuje 
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behawioralne oraz fizjologiczne rytmy biologiczne, przede wszystkim dobowy rytm 
aktywności lokomotorycznej. Ten rodzaj biologicznego chronometru nie jest jednak 
mechanizmem warunkującym subiektywne doświadczenie czasu. Pomimo długich, 
trwających już od ponad 150 lat poszukiwań, takiego zegara nie udało się wyodrębnić, 
ani znaleźć obiecującego kandydata – mechanizm molekularny czy fizjologiczny – 
który mógłby nim być [18, 28]. Pomimo braku wskazania jego podłoża, jako koncepcja 
teoretyczna, wewnętrzny zegar jest wciąż postulowany w niektórych modelach 
z zakresu psychologii czasu [29]. 

3.1. Hipoteza „ucieleśnienia” 

Nagromadzone dane empiryczne i wyniki wielu lat badań oraz spekulacji teore-
tycznych skłaniają coraz częściej badaczy do odejścia od traktowania subiektywnego 
doświadczenie czasu jako rezultatu działania konkretnego mechanizmu, „tyknięcia” 
partykularnego wewnętrznego zegara. Coraz częściej widzi się je jako wypadkową 
integracji wieloaspektowej informacji z wielu obszarów układu nerwowego oraz ciała. 
Koncepcja, czy też hipoteza „ucieleśnienia”, zaproponowana przez Craiga i wsparta 
badaniami Wittmanna i innych [18], to jedna z istotnych propozycji w tym obszarze. 

Hipoteza „ucieleśnienia”, oparta jest przede wszystkim na dotychczasowej wiedzy 
z dziedziny neurofizjologii i idei globalnego momentu emocjonalnego postulowanego 
przez Buda Craiga [30-32]. Wedle tej propozycji świadomość opiera się na integracji 
informacji o stanie ciała w danym momencie (interocepcja) z sygnalizacją neuronalną 
z obszarów mózgu związanych z myśleniem i emocjami, która dokonuje się w korze 
wyspy – umiejscowionym pod półkulami, ukrytym płacie mózgowym [33]. Ta zinte-
growana informacja daje podstawę zarówno świadomości, jak i doświadczeniu czasu, 
który można rozważać również, jako korelat świadomości lub jej specyficzną część 
cząstkową. 

4. Mierniki psychofizjologiczne jako narzędzia wglądu w stan psychiczny 

Celem psychofizjologii jest metaforyczne „złamanie kodu”, w jakim następuje 
translacja między procesami fizjologicznymi a subiektywnym doświadczeniem [34]. 
Kilka dekad badań w tej dziedzinie pomogło zdekodować fizjologię emocji [35], 
zrozumieć naturę skonceptualizowanego przez Csikszentmihalyi’ego stanu przepływu 
[36, 37] a także udzielić odpowiedzi na praktyczne pytania, jak kształtowanie się 
reakcji człowieka na poezję [38], mechanizmy sukcesu mediów społecznościowych 
[39] czy działanie afektu w kontekście marketingu i sprzedaży detalicznej [40]. 

Dociekania z zakresu psychofizjologii zyskują bardzo wiele, jeśli do analizy danych 
zbieranych za pomocą typowych dla tej dziedziny aparatów, takich jak elektroence-
falograf (EEG), elektrokardiograf (EKG) czy galwanometr stosuje się metody z obszaru 
sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe. 

Uczenie maszynowe to jedna z sub-dziedzin sztucznej inteligencji [41, 42], pole-
gająca na tworzeniu automatycznych algorytmów uczących się poprzez doświadczenie, 
czyli przez ekspozycję na dane. Metody z tego zakresu budują samoczynnie model 
matematyczny na podstawie danych w celu prognozowania, klasyfikacji lub podejmo-
wania decyzji [43, 44]. 

Połączenie dużej ilości danych zebranych za pomocą aparatury psychofizjolo-
gicznej z ich analizą przy użyciu metod uczenia maszynowego pozwoliło na automa-
tyczne odczytywanie emocji z danych zebranych przy pomocy EEG [45] czy diagno-
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zowanie i odróżnianie za pomocą tej samej aparatury pacjentów chorych lub nie na 
depresję [46]. To nowe podejście w psychofizjologii, określane mianem psychofizjologii 
obliczeniowej (ang. computational psychophysiology) posiada w sobie potencjał 
niedostępnego wcześniej wglądu w złożone stany mentalne i emocje ludzi [47]. 
W jednym z badań w tym nurcie podjęto skuteczną próbę przewidywania złożonych, 
subiektywnych stanów, takich jak odczuwanie przyjemności lub nie u użytkowników 
w kontekście popularnej poza-laboratoryjnej aktywności, jaką jest granie w gry wideo 
[48]. Najlepszy z modeli testowanych w kontekście tych badań, był w stanie poprawnie 
sklasyfikować odczucia osoby z 96% poprawnością. 

5. Predykcja doświadczenia czasu 

Wiedza z zakresu psychologii czasu wskazuje, iż pierwszym krokiem w kierunku 
eksploracji możliwości przewidywania doświadczenia temporalnego u człowieka, musi 
być jasne wyodrębnienie, jaki typ zjawisk będzie badany i brany pod uwagę. Jest to 
przede wszystkim pytanie pragmatyczne. Jak wspomniano wcześniej, odrębne zjawiska 
bazują na odmiennych mechanizmach i znajdują się w innych miejscach skali konti-
nuum czasu. Zakres do 100 ms nie jest świadomie rejestrowany, trudno więc określać 
dyskryminacje temporalne w tym przedziale dokonywane przez człowieka jako 
doświadczenie temporalne per se. Interwały od dziesiątych części sekundy do około 3 
sekund wchodzą w zakres subiektywnej teraźniejszości. Odcinki czasu powyżej kilku 
minut są estymowane głównie przy użyciu pamięci. Wydaje się, że w kontekście prób 
predykcji przeżywania czasu najbardziej właściwe jest skupienie się na doświadczeniu 
wychodzącym poza subiektywną teraźniejszość, ale nie wchodzącym jeszcze w domenę 
czystej pamięci, czyli pozostającym w przedziale od kilku sekund do kilku minut. 

Równie istotnym zagadnieniem, jak wybór zakresu badanych odcinków, jest 
decyzja o wyborze paradygmatu: w zależności od niego – jak wspomniano wcześniej – 
obserwuje się sprzeczne subiektywne doświadczenia. Paradygmat retrospektywny 
podlega przede wszystkim uwarunkowaniom mechanizmów pamięci, podczas gdy 
przy podejściu prospektywnym o budowie aktualnego doświadczenia decyduje szerszy 
wachlarz elementów, w tym funkcjonowanie uwagi. Trafnym wydaje się w tym 
kontekście skupienie na paradygmacie prospektywnym. 

Hipoteza ucieleśnienia wskazująca kluczowe znaczenie integracji informacji wisce-
ralnej i afektywnej, dokonującej się w korze wyspy, gdzie wpływają również aktywacje 
z pozostałych obszarów mózgu oraz oraz dotychczasowe pozytywne rezultaty płynące 
z psychofizjologii obliczeniowej, indykują podejście neuropsychofizjologiczne jako 
najbardziej obiecujący sposób zbierania danych dla tworzenia modelu, umożliwia-
jącego skuteczną predykcję doświadczenia czasu. Jako że jedną z podstawowych zalet 
uczenia maszynowego jest samoczynne budowanie modelu matematycznego przez 
algorytm, włączenie w badania jak największej ilości źródeł danych, w tym wypadku 
jak najbardziej różnorodnych pomiarów psychofizjologicznych jest korzystnym podej-
ściem: mnogość danych jest zaletą dla wstępnej budowy modelu, redundantne dla 
modelu źródła mogą jednak zostać łatwo odrzucone w kolejnych iteracjach i etapach 
uczenia. 

Fundamentalne znaczenie w przedsięwzięciu stawiającym sobie za cel przewi-
dywanie subiektywnego doświadczenia temporalnego jest wyjściowa informacja 
o doświadczeniu czasu, jego miara, która będzie przedmiotem przewidywania modelu. 
Czy słusznie jest po prostu używać konwencjonalnych jednostek czasu zegarowego, 
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jak sekundy i minuty, czy lepszym okazać się może stosowanie innego podejścia? 
W dziedzinie badań psychologii temporalnej stosuje się wiele technik pomiaru doświad-
czenia czasowego [10, 49], szacunki osób badanych w standardowych jednostkach 
charakteryzują się zwykle dużą wariancją, wpływem zmiennych zakłócających 
i mniejszą bezpośredniością (subiektywne, bezpośrednie odczucia „dłuższe”, „krótsze” 
tłumaczone jest dopiero sematycznie przez badanego na jednostki czasu). Dodatkowym 
problemem z metodologicznego punktu widzenia przy zastosowaniu jednostek zegaro-
wych, jest mnogość klas predykcji dla modelu. Lepiej dostosowanym podejściem 
w tym miejscu, w celu eksploracji subiektywnych stanów psychicznych, wydaje się 
bezpośrednie porównywanie przeżyć relatywnych, podobnie jak robił to na przykład 
Ornstein [19] w swoich klasycznych badaniach nad dylatacją czasu w kontekście 
„metafory rozmiaru pamięci”. Metodą oceny mogą tu być techniki szacowania wiel-
kości, takie jak rysowanie lub wybieranie linii porównawczych, które dodatkowo eli-
minują nieporozumienia językowe dotyczące znaczenia określeń „skracanie” i „wydłu-
żanie” czasu. 

5.1. Współczesny program badawczy 

Program badawczy zawierający konkluzje rozważań przytoczonych powyżej, został 
współcześnie podjęty przez Juranka i Wittmanna [50]. Składa się on z trzech faz, 
realizowanych sekwencyjnie. Pierwsza faza to budowa modelu poprzez eksperymenty 
laboratoryjne w paradygmacie prospektywnym, z wykorzystaniem znanych i dobrze 
ugruntowanych (poprzez replikacje) efektów wywołujących różnice (dystorsje) 
w ocenach trwania interwałów. Różnice te akcentują się, gdy w równych sobie prze-
działach czasowych osoby badane eksponowane są na bodźce o tej samej modalności 
(słuchowej, wzrokowej itp.), ale innych charakterystykach. Dobrze poznane różnice 
subiektywne w ocenie tak samo długiego odcinka czasu objawiają się przy stosowaniu 
tonów regularnych wobec nieregularnych, bodźców słuchowych odtwarzanych kolejno 
wobec prezentowanych losowo, bodźców wizualnych prostych wobec złożonych lub 
eksponowanych wielokrotnie, w kolejności i losowo [19], wyrazów twarzy eksponu-
jących emocje wobec neutralnych [14], klasyfikowanych afektywnie wobec neutralnie 
bodźców słuchowych [51], projekcji statycznych wobec niestatycznych [52], bodźców 
tożsamych na wszystkich innych, poza jednym wybranym wymiarem wielkości: 
jasność, głośność, skala [53-55]. 

Celem drugiej fazy badań, jest generalizacja stworzonego modelu: testowanie 
i poprawa jego predykcji w eksperymentach z zastosowaniem materiału bodźcowego 
o bardziej naturalnym dla codziennego życia (zwiększającym ekologiczną trafność 
i potencjał zastosowania) materiale bodźcowym (umożliwiającym jednak manipulację 
jego kluczowymi aspektami). Takim materiałem bodźcowym są specjalnie przygo-
towane filmy. 

Trzecia faza badań ma na celu dalszą generalizację, tym razem testującą hipotezę 
o niezależności mechanizmów doświadczania czasu od modalności zmysłowej, przez 
którą odbywa się dominująca w danym interwale stymulacja. Zdecydowana większość 
badań eksperymentalnych w zakresie psychologii czasu obejmuje manipulacje bodźcami 
słuchowymi lub wzrokowymi. Chociaż inne zmysły, jak dotyk były uwzględniane 
w niektórych eksperymentach związanych z doświadczeniem czasu, jednak tylko 
w badaniach nad równoczesnością i sądami o porządku czasowym [56, 57] oraz 
w eksperymentach nad współzależnością modalności, jak na przykład w badaniach [58], 
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w których drążki o różnej długości w połączeniu z bodźcami słuchowymi były użyte 
do zbadania multimodalnych teorii reprezentacji czasu. W trzeciej fazie przytoczonego 
programu badanym zmysłem jest także zmysł czucia, ale w kontekście replikacji 
efektów dystorsji temporalnych znanych przy innych zmysłach, czyli czuciowych 
odpowiedników manipulacji eksperymentalnych z pierwszej fazy programu (bodźce 
dotykowe proste wobec złożonych itd.). Takie podejście umożliwia weryfikację 
skuteczności modelu w jeszcze bardziej zgeneralizowanym kontekście i przyjęcia lub 
odrzucenia hipotezy o supramodalnym charakterze mechanizmów doświadczenia 
czasu u człowieka. 

6. Korzyści z badania subiektywnego doświadczenia czasu 

Możliwość przewidywania subiektywnego doświadczenia czasu niesie ze sobą 
korzyści teoretycznej i praktycznej natury. Przeżywanie czasu często przywoływane 
jest jako wypadkowa metaforycznej „gęstości doświadczenia” [59], co uznać można 
w istocie za korelat świadomości. Również dotychczasowa wiedza z zakresu kształto-
wania się przeżywania czasu z punktu widzenia neurofizjologii, w tym „hipoteza 
ucieleśnienia” – umiejscawiająca kreację świadomości i doświadczanie czasu w tych 
samych strukturach mózgowych – wskazuje możliwość traktowania percepcji tempo-
ralnych, w tym ich pomiarów i predykcji, jako pośrednią miarę świadomości, „bycia” 
w danym momencie lub przynajmniej jako pośrednią miarę koncentracji i zaangażo-
wania poznawczego, szczególnie, jeśli przywołamy ustalenia dotyczące paradygmaty 
prospektywnego, z których wynika, iż doświadczenie czasu w nim kształtowane jest 
przez mechanizmy uwagi. 

Z teoretycznego punktu widzenia, budowa algorytmu przewidującego kompresję 
albo rozciągnięcie doświadczenia czasu, może więc być pośrednim miernikiem kon-
centracji i zaangażowania w treść czy stymulację jakiej poddawana jest osoba. Może 
pomóc również we wglądzie w subtelny świat mechanizmów rządzących wyłaniającą 
się z żywej materii ciała, a przede wszystkim tkanki nerwowej, świadomości. 
W badaniach laboratoryjnych z różnorakich dziedzin, gotowy algorytm może służyć 
jako mechanizm kontroli zmiennych zaangażowania, uwagi i absorbcji informacji – na 
przykład w eksperymentalnej w dziedzinie psychologii poznawczej, ale również 
w innych obszarach psychologii, neuronaukach czy medycynie.  

Poza światem dociekań naukowych algorytm wskazujący subiektywne doświad-
czenie czasu w danym momencie może znaleźć praktyczne zastosowanie w obszarach, 
gdzie przydatne jest mierzenie stopnia zaangażowania odbiorcy i stopień jego koncen-
tracji. Mogą to być więc badania recepcji filmów, muzyki czy innych dzieł sztuki. 
Bardzo przydatny ze względu na swoje możliwości, może okazać się w marketingu: 
testowanie odbioru przekazów reklamowych czy doświadczenia z produktem może 
być wyłaniane pośrednio z informacji o subiektywnego przeżywaniu czasu, jaki był 
udziałem osób w momencie obcowania z danym produktem lub przekazem. Użycie 
modelu automatycznego przewidywania doświadczenia czasu może mieć w końcu 
zastosowanie w edukacji. Może on być używany jako pośredni miernik stopnia 
koncentracji, skupienia uwagi, absorpcji treści nauczania, zaangażowania w i saty-
sfakcji z procesu uczenia. 
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Możliwość przewidywania subiektywnych stanów świadomości za pomocą 

narzędzi sztucznej inteligencji: doświadczenie czasu 

Streszczenie 
Wskazano kategorie podziału doświadczania czasu i zjawisk temporalnych u człowieka ze względu na ich 
długość, charakter i mechanizmy. Przedstawiono współczesny stan wiedzy o neuropsychofizjologicznych 
uwarunkowaniach temporalności u człowieka w celu rozważenia możliwości predykcji subiektywnego 
doświadczenia czasu z wykorzystaniem narzędzi psychofizjologii i metod sztucznej inteligencji. Zaprezen-
towano współczesne podejście w tym obszarze na przykładzie trójfazowego programu badawczego, 
stawiającego sobie za cel predykcję doświadczenia trwania oraz weryfikację hipotezy o supramodalności 
mechanizmów kształtujących doświadczenie temporalne. Omówiono korzyści teoretyczne i praktyczne 
budowy algorytmu do przewidywania doświadczenia czasu. 
Słowa kluczowe: świadomość, temporalność, sztuczna inteligencja 

The prospect of predicting subjective states of consciousness with the help 

of artificial intelligence methods: the case of experience of time  

Abstract 
The present state of knowledge on the neuropsychophysiological determinants of temporality in humans is 
presented in order to consider the possibility of subjective time experience prediction with the use of 
psychophysiology tools and artificial intelligence methods. A contemporary approach in this area is 
presented with the example of a three-phase research program aimed at predicting the experience of 
duration and verifying the hypothesis about the supramodality of the mechanisms shaping temporal 
experience. Theoretical and practical benefits of building an algorithm to predict the time experience are 
discussed. 
Keywords: consciousness, temporality, artificial intelligence 
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Wykorzystanie algorytmów uczenia się 

ze wzmocnieniem do przetwarzania obrazów 

1. Wprowadzenie 

Ostatnią dekadę można nazwać czasem dynamicznego rozwoju wizji kompu-

terowej. Wprowadzone technologie, wykorzystywane przez marki takie, jak: Google 

Glass (2010) czy Kinect (2010) służą nie tylko rozrywce, ale także mogą pomagać 

w nauce, np. poprzez symulacje wycieczek po muzeach bądź zapewnienie zróżnicowanej 

aktywności ruchowej. Ponadto rozwijane są też systemy inteligentnego sterowania 

autonomicznymi pojazdami poziomu 5, czyli pojazdy nieposiadające przyrządów 

sterowania manualnego, lecz będące w pełni autonomiczne – realizujące swoje funkcje 

automatycznie. Jednym z kluczowych problemów trapiących naukowców rozwijają-

cych wymienione technologie jest efektywne przetwarzanie obrazów. Naturalnie, oprócz 

klasycznych metod analizy i przetwarzania obrazów, istnieją też podejścia wykorzy-

stujące sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe. Głównymi narzędziami sztucznej 

inteligencji, analizującymi obrazy, są głębokie sieci neuronowe oraz wielowarstwowe 

splotowe sieci neuronowe. Najczęściej służą one do klasyfikacji obrazów oraz ekstrakcji 

interesujących cech obrazu. Wykorzystujący je paradygmat uczenia się ze wzmoc-

nieniem, a także konkretne przykłady przetwarzania obrazu z jego pomocą, zostaną 

omówione w kolejnych rozdziałach. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie 

różnych sposobów aplikacji algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem do zadań prze-

twarzania obrazów. Ponadto wprowadzona zostanie pewna systematyka omówionych 

rozwiązań wyróżniająca dwie podstawowe grupy. Do pierwszej grupy zadań mody-

fikujących obraz należą: redukcja szumów, korekcja kolorów, odzyskiwanie bloków 

obrazu, konwersja obrazów do tzw. super rozdzielczości potocznie zwana poprawą 

rozdzielczości obrazu, a także scalanie obrazów. Druga opisana grupa to algorytmy, 

których zadaniem jest detekcja oraz śledzenie obiektów. Ponadto rozważone zostaną 

również przykłady algorytmów niewpisujących się do żadnej z wymienionych grup. 

Rozwiązania te są jednak ciekawe z uwagi na sposób analizy obrazów prowadzący do 

ekstrakcji pożądanych cech, a w efekcie do osiągnięcia strategii optymalnej. 

2. Uczenie się ze wzmocnieniem 

Podstawowym sposobem nauki (zwanym uczeniem z nauczycielem) jest oglądanie 

wzorców, a następnie próba ich odtworzenia. Dzięki porównaniu wartości wytworzo-

nych z wartościami wzorcowymi system uczący się (uczeń) ma możliwość poprawy 

swojego zachowania, co prowadzi go do osiągnięcia efektów bliskich wzorcom. 

Alternatywnym podejściem jest algorytm uczenia się ze wzmocnieniem. W tym 

modelu agent pragnący wypracować strategię optymalną w trakcie interakcji ze środo-

wiskiem, w którym się porusza, otrzymuje sygnały wzmocnienia od tzw. krytyka, 
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będącego często integralną częścią środowiska. Agent, znajdując się w stanie s1, 

podejmuje jedną z możliwych do wykonania w tym stanie akcji ze zbioru A. Następnie 

agent obserwuje nowy stan s2, w którym się znalazł, a także wzmocnienie towarzyszące 

podjętej akcji. Sygnał ten pełni rolę sprzężenia zwrotnego informującego agenta 

o jakości akcji, którą ten wykonał. Jak nietrudno zauważyć, wzmocnienie nie informuje 

agenta o tym, jak daleko znalazł się on od poprawnego rozwiązania, a jedynie pełni 

rolę wartościującą. W omówionym modelu agent nigdy nie musi znać prawidłowego 

rozwiązania problemu. Jego zachowanie można porównać do dziecka otwierającego 

prezent – każda nieskuteczna próba nie pozostaje tylko stratą czasu, ale przynosi wiedzę, 

którą można wykorzystać przy kolejnym zetknięciu się z podobnym problemem. 

Można zatem łatwo zauważyć, że, gdy badany problem można rozwiązać metodą prób 

i błędów, stosowanie algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem jest jak najbardziej 

wskazane. Dokładny sposób działania agenta został przedstawiony na listingu 1, nato-

miast ilustracja modelu opisanego procesu została przedstawiona na rysunku 1 [1, 2]. 
1 zainicjuj strategię losowo 

2 dopóki nie osiągnięto wyznaczonego celu wykonuj 
3  wybierz akcję do wykonania 

4  wykonaj wybraną akcję 

5  obserwuj wzmocnienie i następny stan 

6  modyfikuj strategię 
7 jeżeli nie wyznaczono strategii optymalnej to 

8  wróć do stanu początkowego 

9  przejdź do kroku 2 

Listing 1. Schemat procesu nauki agenta, [opracowanie własne] 

 

Rysunek 1. Model interakcji agenta ze środowiskiem, [opracowanie własne] 

Kolejne akcje podejmowane przez agenta można utożsamić z dyskretnymi krokami 

czasowymi, natomiast ciąg akcji prowadzący w efekcie do osiągnięcia stanu końco-

wego zwykło się nazywać epizodem. Naturalną wydaje się myśl, by móc wyposażyć 

agenta w mechanizm pozwalający sterować jego tzw. „dalekowzrocznością”. Chodzi 

tu o zdolność agenta do rozważania daleko idących skutków aktualnie podejmowanej 

akcji. Rolę taką pełni współczynnik dyskontowania γ. Dzięki niemu agent jest w stanie 

obliczyć oczekiwaną sumę nagród, które zbierze, posługując się daną strategią π: S→A, 

będącą w rzeczywistości funkcją wybierającą akcję do wykonania w danym stanie. 

Wykorzystując współczynnik dyskontowania oraz wartości otrzymywanych przez 
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agenta wzmocnień, można zdefiniować nie tylko funkcję wartości V, określoną przez 

oczekiwaną zdyskontowaną sumę wzmocnień określoną dla każdego stanu, ale także 

funkcję wartości akcji Q, określoną poprzez oczekiwaną zdyskontowaną sumę 

wzmocnień otrzymanych przez agenta od momentu podjęcia określonej akcji w danym 

stanie. Wzory (1) oraz (2) opisują wspomniane funkcje. 

                 
    
                 (1) 

                      
    
                    (2) 

Przykładowym środowiskiem, w którym porusza się agent, może być przedsta-

wiony na rysunku 2. prosty labirynt. W każdym polu widnieje liczba będąca wartością 

wzmocnienia otrzymywanego przez agenta w momencie, gdy ten znajdzie się 

w danym miejscu. Przy założeniu punktu startowego agenta w lewym dolnym rogu 

oraz jego celu – osiągnięcia komórki w prawym górnym bądź prawym dolnym rogu, 

można nakreślić prosty schemat procesu nauki. Epizodem określane będzie 30 kroków 

agenta wykonane przez niego od punktu początkowego. Epizod kończył się będzie po 

osiągnięciu pozycji o współrzędnych (0,5) lub (5,5) albo po przekroczeniu wspom-

nianych 30 kroków. Zgodnie z zasadą dyskontowania wzmocnienie w kroku t ma 

wartość rt = γ
t
rij. Jak nietrudno zauważyć, im dłużej agent będzie ociągał się z dotar-

ciem do wyjścia, tym mniejszą zdyskontowaną sumę wzmocnień otrzyma. Drugim, 

szczególnie ważnym faktem, jest dobór wartości współczynnika dyskontującego, gdyż 

to od niego zależy, jaką drogę wybierze agent. 

 

Rysunek 2. Środowisko komórkowe – labirynt [1] 

3. Algorytmy modyfikujące obraz 

Mimo rozwoju systemów rejestracji obrazu oraz urządzeń wizji komputerowej, 

wciąż zachodzi potrzeba szybkiej poprawy zgromadzonych obrazów. Korekta ta może 

być niezbędna, w celu umożliwienia lub ułatwienia odczytania z obrazu pewnych 

informacji, bądź też może mieć charakter czysto estetyczny. W pracy [3] z 2018 roku 

autorzy podsumowali rozwój nowej gałęzi uczenia maszynowego – algorytmy 

skupiające się na rekonstrukcji obrazów. W licznej grupie różnych rozwiązań znalazło 

się tylko jedno wykorzystujące paradygmat uczenia się ze wzmocnieniem. W roku 

2018 oraz latach kolejnych powstały nowe, ciekawe rozwiązania, również zasługujące 
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na uwagę. Niniejszy rozdział poświęcony będzie więc grupie algorytmów korzy-

stających z paradygmatu uczenia się ze wzmocnieniem, których zadaniem jest różnego 

rodzaju modyfikacja obrazu tak, aby podnieść jego jakość lub poprawić walory czysto 

estetyczne. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono wybrane zadania, tj. redukcja 

szumów, korekcja kolorów, odzyskiwanie bloków, wyostrzanie oraz scalanie obrazów. 

3.1. Redukcja szumów 

Pierwszą z omawianych metod przetwarzania obrazów jest redukcja lub całkowita 

eliminacja zakłóceń oraz szumów. Tradycyjne sposoby polegają na zastosowaniu 

jednego z dostępnych filtrów lub też kilkukrotne ich użycie, aż do uzyskania zamie-

rzonego efektu. Istnieją również podejścia wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe 

m.in. zaproponowane w pracy [4] w 2012 roku przez badaczy Xie, Xu oraz Chen 

oparte o zwielokrotnione warstwy DA (ang. Denoising Auto-encoder). W artykule [5] 

opublikowanym w 2019 roku Furuta, Inoue oraz Yamasaki przedstawili podejście 

wykorzystujące algorytm uczenia się ze wzmocnieniem. Zakłada ono wykonywanie 

jednej z wymienionych w tabeli 1. operacji niezależnie dla każdego piksela obrazu. 

W modelu tym zakłada się istnienie liczby agentów równej liczbie pikseli obrazu. 

Ponadto funkcja wartości oraz funkcja wartości akcji są aproksymowane za pomocą 

neuronowych sieci splotowych, odpowiednio sieć wartości (ang. Value network) oraz 

sieć polityki (ang. Policy network), będącej reprezentacją schematu decyzyjnego agenta. 

Ilustrację opisanego modelu nazwanego przez autorów PixelRL przedstawiono na 

rysunku 3. Wzmocnienie dla każdego agenta (piksela) w kolejnych krokach jest 

obliczane zgodnie ze wzorem (3). 

  
   

    
      

   
   

 
 
    

      
   

     
 
 

    (3) 

gdzie: 

   
   

 – wzmocnienie przydzielone i-temu agentowi w kroku t; 

   
      

 – wartość docelowa i-tego piksela; 

   
   

 – wartość i-tego piksela wyznaczona przez agenta w kroku t. 

Tabela 2. PixelRL – opis dostępnych akcji [5] 

numer akcji akcja rozmiar filtra parametry filtra 

1 filtr pudełkowy 5x5 - 

2 filtr bilateralny 5x5 σc = 1.0, σS = 5.0 

3 filtr bilateralny 5x5 σc = 0.1, σS = 5.0 

4 filtr medianowy 5x5 - 

5 filtr Gaussa 5x5 σ = 1.5 

6 filtr Gaussa 5x5 σ = 0.5 

7 wartość piksela +1 - - 

8 wartość piksela -1 - - 

9 brak akcji - - 
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Rysunek 3. PixelRL – schemat budowy sieci głębokiej [5] 

Przykład skuteczności działania omówionego algorytmu został zilustrowany na 

rysunku 4. Przedstawia on obraz wejściowy oraz efekt działania agentów po każdym 

z pięciu kroków. Dodatkowo przy użyciu kolorów przedstawione zostały akcje wyko-

nane przez każdego agena, co pokazuje niezrównaną zaletę metody, jaką jest inter-

pretowalność jej pracy. Obraz wejściowy jest wynikiem aplikacji szumu typu sól 

i pieprz o gęstości 0.9. 

 

Rysunek 4. PixelRL – przykład działania (redukcja szumów) [5] 

Odmiennym podejściem jest algorytm zaproponowany rok wcześniej w [6] przez 

Yu i in. Przyjmuje on istnienie agenta modyfikującego obraz sekwencyjnie. Agent ten 

ma do dyspozycji odpowiednio określony koszyk narzędzi zawierający stosowne filtry. 

Filtry te są różnej głębokości sieciami konwolucyjnymi służącymi redukcji efektu 

szumu Gaussa, efektu rozmycia Gaussa, bądź zniekształceń spowodowanych operacją 

kompresji JPEG. Informacje na temat możliwych do podjęcia przez agenta akcji 

przedstawione zostały w tabeli 2. Należy zauważyć, że do redukcji zakłóceń o większej 

sile autorzy zaproponowali zdecydowanie głębsze sieci konwolucyjne pozwalające na 

dokładniejszą analizę obrazu.  
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Tabela 3. Model Yu i in. – opis dostepnych akcji [6] 

numer 

akcji 
akcja siła zakłócenia głębokość sieci CNN 

1 redukcja szumu Gaussa słabe 3 

2 redukcja szumu Gaussa mocne 8 

3 redukcja rozmycia Gaussa słabe 3 

4 redukcja rozmycia Gaussa mocne 8 

5 
redukcja zniekształceń po 

kompresji JPEG 
słabe 3 

6 
redukcja zniekształceń po 

kompresji JPEG 
mocne 8 

7 zakończenie procesu modyfikacji - - 

Stan, w którym znalazł się agent, określony jest przez dwa tory. Pierwszy z nich to 

zbiór 32 cech uzyskanych poprzez analizę obrazu, przez sieć głęboką. Składa się on z 4 

warstw splotowych, po których następuje warstwa w pełni połączona. Drugi tor to 

wektor wartości binarnych wskazujący poprzednio wykonaną przez agenta akcję. 

W wektorze tym pominięta zostaje akcja o zakończeniu pracy. W wyniku połączenia 

obydwu torów powstaje wektor 40 wartości będący jednocześnie argumentem sieci 

LSTM (ang. Long Short-Term Memory). Wyjście sieci LSTM określa stan, w którym 

znajduje się agent. Funkcja wartości akcji jest tu aproksymowana poprzez warstwę 

w pełni połączoną o liczbie neuronów równej liczbie możliwych do wykonania akcji.  

 

Rysunek 5. Model Yu i in. – schemat działania [6] 
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Po dokonaniu wyboru agent modyfikuje obraz przy użyciu odpowiedniego filtra 

(wyłączając oczywiście akcję zakończenia procesu modyfikacji). Następnie bada on 

uzyskany w ten sposób obraz i cały schemat powtarzany jest raz jeszcze. Ilustracja 

opisanego systemu została przedstawiona na rysunku 5. W trakcie procesu nauki 

agentowi przydzielane jest wzmocnienie opisane wzorem (4). 

                 (4) 

gdzie: 

    – wzmocnienie przydzielone agentowi w kroku t 

    – wartość metryki PSNR uwzględniającej różnice między obrazem w kroku t 

a obrazem docelowym 

Metryka PSNR (ang. Peak Signal-to-Noise Ratio) jest definiowana jako logarytm 

dziesiętny ze stosunku kwadratu najwyższej wartości piksela obrazu z sumą kwa-

dratów różnic wartości pikseli pomiędzy obrazem docelowym a obrazem zniekształ-

conym. Na rysunku 6. zostało przedstawione porównanie działania zaproponowanej 

metody RL-Restore z dwiema innymi mianowicie VDSR (ang. Very Deep Super 

Resolution) oraz VDSR-s. Można bez trudu zauważyć, że już w pierwszym kroku, RL-

Restore osiągał porównywalne a czasem nawet lepsze wyniki. 

 

Rysunek 6. Model Yu i in. – przykład działania [6] 

3.2. Korekcja kolorów i upiększanie 

Drugim, wyróżnionym w grupie algorytmów modyfikujących obraz zadaniem, jest 

korekcja kolorów obrazu w celu uzyskania odpowiedniego efektu wizualnego. 

Omówiony w rozdziale 3.1 algorytm PixelRL jest w stanie wykonać również takie 

zadanie. W tym celu niezbędna była modyfikacja zbioru możliwych akcji. Określono 6 
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działań: zmianę kontrastu, zmianę saturacji, zmianę jasności oraz zmianę nasycenia 

parami kolorów RG, GB i RB. Każde z tych działań mogło być wykonane na dwa 

różne sposoby, mianowicie mogło wzmocnić lub osłabić dany wskaźnik o 5%. Do-

datkowo agent mógł nie podejmować żadnego działania. Liczba możliwych do podję-

cia akcji dla tak zdefiniowanego zbioru wynosi zatem 13. Tak przygotowany agent był 

w stanie modyfikować obraz wejściowy, uzyskując przeróżne efekty wizualne. Na 

rysunku 7. porównano (kolejno od lewej) obrazy wejściowe, obrazy uzyskane za po-

mocą metody DNN, obrazy uzyskane przez zaproponowany system oraz obraz będący 

efektem pracy eksperta.  

 

Rysunek 7. PixelRL – przykład działania (korekcja kolorów) [5] 

Niemal identyczny zbiór akcji przyjęli w 2018 roku badacze Park i in. W [7] 

zaproponowali oni zgoła odmienny system. Zakładał on istnienie jednego agenta 

modyfikującego cały obraz w każdym kroku czasowym. Na początku każdego kroku 

obraz był analizowany przez sieć konwolucyjną VGG-16, która odzwierciedlała funkcję 

kontekstu Fcontext. Dodatkowo wyznaczany był kolorowy histogram obrazu, który był 

reprezentacją funkcji koloru Fcolor. Obydwie te funkcje stanowiły reprezentację stanu, 

w którym znalazł się agent. Następnie informacje te były przetwarzane przez sieć 

głęboką, będącą aproksymacją funkcji wartości akcji odzwierciedlającej strategię, 

którą posługiwał się agent. Po ocenie wartości akcji agent podejmował wybraną akcję, 

dokonując jednocześnie zmiany obrazu. Algorytm kończył działanie w momencie, gdy 

wartość każdej z akcji spadała poniżej 0. Wzmocnienie było wyliczane jako różnica 

odległości euklidesowej (norma L2) obrazu przed wykonaniem akcji, a obrazem doce-

lowym z odległością euklidesową obrazu po wykonaniu wybranej akcji, a obrazem 

docelowym. Opisany schemat działania został przedstawiony w formie graficznej na 

rysunku 8. 

 
Rysunek 8. Model Park i in. – schemat działania [7] 
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Rezultat pracy zbudowanego agenta w porównaniu z wynikami innych metod 

przetwarzania obrazu został przedstawiony na rysunku 9. W kolejnych kolumnach od 

lewej strony znajdują się odpowiednio obrazy: oryginalne, edytowane przez eksperta, 

uzyskane przy pomocy zaproponowanego rozwiązania oraz uzyskane trzema innymi 

metodami niewykorzystującymi uczenia się ze wzmocnieniem. 

 

Rysunek 9. Model Park i in. – przykład działania [7] 

Kolejną propozycję aplikacji uczenia się ze wzmocnieniem do przetwarzania 

obrazu wysunęli w [8] w 2020 roku badacze Kosugi oraz Yamasaki. Zadaniem agenta 

był dobór parametrów wejściowych do procesu przetwarzania obrazu w programie 

Adobe Lightroom
®

 lub Adobe Photoshop
®

. Twórcy wykorzystali algorytm uczenia 

agenta opierający się zarówno na funkcji wartości, jak i funkcji wartości akcji. Do 

aproksymacji tych funkcji zbudowali oni moduł tzw. generatora będącego złożoną 

siecią neuronową. Jej schemat został przedstawiony na rysunku 10.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na ostatnią warstwę sieci reprezentującej stra-

tegię agenta. Z uwagi na fakt ciągłości argumentów wejściowych programów przetwa-

rzających obraz autorzy postanowili dokonać ich dyskretnej reprezentacji. Agent ma 

zatem możliwość wybrania jednej z równo rozłożonych wartości pośrednich każdego 

z parametrów. Liczba wartości pośrednich każdego z parametrów wynosi L, natomiast 

ich ilość K. Dzięki zastosowaniu funkcji SoftMax uzyskiwane jest prawdopodo-

bieństwo opisujące każdą z możliwych do wykonania akcji. Po dokonaniu wyboru 

wartości parametrów następuje modyfikacja obrazu przy pomocy jednego z wymienio-

nych wcześniej programów. W trakcie procesu nauki, po każdym kroku modyfiku-

jącym obraz obliczana jest również wartość wzmocnienia przydzielana agentowi. Do 

tego celu został zaprojektowany moduł tzw. dyskryminatora będącego głęboką siecią 

neuronową. Schemat budowy tej sieci został przedstawiony na rysunku 11, natomiast 

ilustrację całego modelu zaproponowanego przez autorów przedstawia rysunek 12. 
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Rysunek 10. Model Kosugi & Yamasaki – schemat modułu generatora [8] 

 

Rysunek 11. Model Kosugi & Yamasaki – schemat modułu dyskryminatora [8] 

 

Rysunek 12. Model Kosugi & Yamasaki – schemat działania [8] 
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Na rysunku 13 zostały zestawione: (a) obraz wejściowy, (b) obraz uzyskany zapro-

ponowaną metodą, (c) obraz automatycznie poprawiony przez program Adobe Light-

room
®
, (d)(e)(g) obrazy uzyskane innymi metodami niewykorzystującymi uczenia się 

ze wzmocnieniem, (f) obraz uzyskany metodą omówioną wcześniej, zaproponowaną 

przez Park i in., (h) obraz poprawiony przez eksperta. Można zauważyć, że obraz 

uzyskany przy pomocy omawianego algorytmu, mimo iż różni się od obrazu popra-

wionego przez eksperta, jest wizualnie przystępny. Pozwala on dostrzec wszystkie 

detale, a przy tym nie wygląda nienaturalnie. Zaproponowane rozwiązanie zostało 

również przetestowane, jako narzędzie dobierające parametry algorytmu upiększania 

twarzy w programie Adobe Photoshop
®
. Na rysunku 14 przedstawiono porównanie 

portretu oryginalnego (a) z działaniem zaproponowanego modelu (b) oraz działaniem 

innych metod niewykorzystujących uczenia się ze wzmocnieniem (c-f). Z łatwością 

można zauważyć, że omawiany algorytm osiągnął zdecydowanie lepsze wyniki pracy 

od algorytmów konkurencyjnych. 

 
Rysunek 13. Model Kosugi & Yamasaki – przykład działania (korekcja kolorów) [8] 

 

Rysunek 14. Model Kosugi & Yamasaki – przykład działania (upiększanie twarzy) [8] 
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3.3. Odzyskiwanie bloków 

Trzecim z kolei zadaniem jest odzyskiwanie utraconych bloków obrazu. Mogą to 

być zarówno nieprawidłowości w danych spowodowane np. uszkodzeniem nośnika lub 

elementy dodane, takie jak np. napisy. Na początku należy przytoczyć wspomniany już 

dwa razy algorytm PixelRL, który został wykorzystany również do wykonania zadania 

odzyskiwania utraconych bloków. Przyjmując zbiór możliwych do wykonania akcji 

przedstawiony w tabeli 1, można z powodzeniem uzyskać zamierzony efekt. Na 

rysunku 15 został zilustrowany proces usuwania napisów z przykładowego obrazu. 

Ponownie górny wiersz to mapa akcji podejmowanych przez agentów w każdym kroku 

czasowym. Mimo, iż algorytm potrzebował zdecydowanie więcej czasu (3 razy więcej 

kroków czasowych), to zadanie zostało wykonane pomyślnie. Ponadto nadal istnieje 

możliwość odtworzenia drogi, jaką przebył każdy z agentów. 

 

Rysunek 15. PixelRL – przykład działania (odzyskiwanie bloków cz. 1) [5] 

Na rysunku 16 natomiast porównano działanie algorytmu PixelRL z dwoma 

konkurencyjnymi algorytmami. Dodatkowo w pierwszym oraz trzecim wierszu zostały 

przedstawione powiększone fragmenty obrazów w celu łatwiejszego porównania pracy 

każdego z algorytmów. Jak nietrudno zauważyć, algorytm PixelRL osiągnął zdecydo-

wanie najlepsze efekty prawie całkowicie eliminując napisy, a tym samym odzyskując 

utracone wcześniej bloki. 
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Rysunek 16. PixelRL – przykład działania (odzyskiwanie bloków cz. 2.) [5] 

Inną formą odzyskiwania bloków obrazu mogą być metody pośrednie. Może być to 

np. rekonstrukcja obrazów tomografii komputerowej (ang. CT – Computer Tomo-

graphy). Metoda automatyzacji tego procesu została zaproponowana w [9] w 2018 

roku przez Shen i in. jako narzędzie, którego parametrami wejściowymi steruje agent, 

wykorzystali oni algorytm ADMM (ang. Alternating Direction Method of Multipliers). 

Wspomniany algorytm modyfikuje obraz wejściowy zgodnie z wektorem parametrów 

otrzymanym od użytkownika. Wektor zawiera po jednym parametrze na każdy piksel 

obrazu. Celem agenta było określenie wielkości zmiany każdego z elementów składo-

wych wektora parametrów. Autorzy zdecydowali się na wybór zbioru akcji przedsta-

wionego w tabeli 3 jako aproksymator funkcji wartości akcji autorzy zaproponowali 

sieć głęboką, której schemat został przedstawiony na rysunku 17. Za stan, w którym 

znalazł się agent, przyjęte zostało najbliższe otoczenie wybranego piksela, czyli 

kwadrat 9 x 9, gdzie badany piksel znajduje się w centrum. Początkowe warstwy 

konwolucyjne analizują treść badanego wycinka obrazu. Zadaniem następujących po 

nich warstw w pełni połączonych jest regresja informacji uzyskanych podczas analizy, 

by w efekcie otrzymać wartość każdej z możliwych do podjęcia akcji. Wzmocnienie 

zostało zaś zdefiniowane wzorem (5). 

   
       

               
 

       

             
    (5) 

gdzie: 

    – wzmocnienie przydzielone agentowi w kroku t; 

       – grupa pikseli (   ) o numerze x należąca do modyfikowanego obrazu 

przedstawiona w postaci wektora; 

       – grupa pikseli (   ) o numerze x należąca do docelowego obrazu przedstawiona 

w postaci wektora; 

     – operator obliczenia normy L2 (odległości euklidesowej); 
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Tabela 4. Model Shen i in. – opis dostępnych akcji [9] 

numer 

akcji 
akcja 

1 obniżenie wartości parametru o 50% 

2 obniżenie wartości parametru o 10% 

3 zwiększenie wartości parametru o 50% 

4 zwiększenie wartości parametru o 10% 

5 pozostawienie wartości parametru bez zmian 

 

Rysunek 17. Model Shen i in. – schemat działania [9] 

Na rysunku 18 oraz 19 zestawiono: (a) obraz wzorcowy, (b) obraz zrekonstruowany 

dla arbitralnej wartości parametrów równej w obu przypadkach 0.005, (c) obraz 

zrekonstruowany przy pomocy zaproponowanego modelu, (d) obraz zrekonstruowany 

dla ustawionej przez eksperta wartości, odpowiednio 0.05 oraz 0.12.  

 

Rysunek 18. Model Shen i in. – przykład działania cz. 1 [9] 
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Rysunek 19. Model Shen i in. – przykład działania cz. 2 [9] 

Z łatwością można dostrzec, że najlepiej obraz wzorcowy odwzorowany został 

przez zaproponowany model wykorzystujący uczenie się ze wzmocnieniem. Należy 

więc zauważyć, że możliwość automatyzacji procesu przetwarzania obrazu połączona 

z osiągnięciem bardziej satysfakcjonujących rezultatów, jest ogromną zaletą wyko-

rzystania algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem. 

Trend rozwijający różne aplikacje algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem do 

obróbki obrazów medycznych został utrzymany. Dwa lata później, w roku 2020, [10] 

badacze Li i in. zaproponowali system służący rekonstrukcji wyników obrazowania 

rezonansem magnetycznym (ang. MRI – Magnetic Resonance Imaging). Zakłócenia, 

rozmycia oraz efekt aliasingu powstają w uzyskanych obrazach na skutek obniżenia 

liczby próbek w czasie wykonywania badania. Taka redukcja ma na celu przyspie-

szenie tego procesu, co przekłada się korzystnie na komfort pacjenta czy też umożliwia 

wykonanie badań większej liczbie osób. Badacze, wzorując się na omówionym wcześniej 

modelu PixelRL, utworzyli własny system, którego schemat został zilustrowany na 

rysunku 20. Stanem, w jakim znalazł się agent, określony został cały obraz. Obraz ten 

był przetwarzany przez sieć konwolucyjną, której zadaniem była ekstrakcja jego cech. 

Wyodrębnione cechy stanowiły wejście trzech pozostałych modułów. Pierwszym 

z nich jest sieć głęboka będąca aproksymacją funkcji wartości akcji. Zbiór możliwych 

do wykonania akcji został przedstawiony w tabeli 4. Należy w tym miejscu zauważyć, 

że autorzy, dążąc do uzyskania ciągłości w doborze parametrów filtrów określonych 

dla odpowiednich akcji, założyli, że są one również wyliczane przez agenta. Oznaczono 

je symbolami: pL, pS1, pS2, pS3, pS4, pu. 



 

Wykorzystanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem do przetwarzania obrazów 

 

195 

 

Rysunek 20. Model Li i in. – schemat działania [10] 

Za ich wyznaczenie odpowiada drugi z modułów, również będący siecią głęboką. 

Na końcu informacje o wyodrębnionych cechach oraz o wyznaczonych wartościach 

parametrów są łączone i podawane na wejście ostatniego z modułów odpowiedzial-

nego za aproksymację funkcji wartości. 

Tabela 5. Model Li i in. – opis dostępnych akcji [10] 

numer akcji akcja rozmiar filtra parametry filtra 

0 brak akcji - - 

1 filtr pudełkowy 5x5 - 

2 filtr bilateralny 5x5 σc = 1.0, σS = 5.0 

3 filtr medianowy 5x5 - 

4 filtr Gaussa 5x5 σ = 0.5 

5 filtr Laplace’a 3x3 pL 

6 filtr Sobel’a (lewo) 3x3 pS1 

7 filtr Sobel’a (prawo) 3x3 pS2 

8 filtr Sobel’a (góra) 3x3 pS3 

9 filtr Sobel’a (dół) 3x3 pS4 

10 nieostre maskowanie 5x5 σ = 0.5, pu 

11 wartość piksela -3 - - 

Na rysunku 21. zostały porównane (odpowiednio od lewej): obraz docelowy, obraz 

zniekształcony (wejście algorytmu) oraz obraz zrekonstruowany przez zaproponowany 

system. Ponadto obliczono również metryki PSNR oraz SSIM określające odpo-

wiednio poziom szumu oraz podobieństwo dwóch obrazów. Analizując zestawienie, 

można zauważyć znaczącą poprawę jakości obrazu po rekonstrukcji. 
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Rysunek 21. Model Li i in. – przykład działania [10] 

3.4. Wyostrzanie 

Czwartym rodzajem zadań jest wyostrzanie obrazów. Oprócz oczywistej korzyści, 

jaką jest bogatsze wrażenie wizualne, działanie to może również pozytywnie wpływać 

na prace innych algorytmów przetwarzających obrazy (np. ułatwione wykrywanie 

krawędzi). W 2020 roku Vassilo i in.zaproponowali [11] – rozwiązanie oparte na omó-

wionym modelu PixelRL. Zmodyfikowali oni zbiór akcji, wykorzystując istniejące 

rozwiązania oparte na sztucznych sieciach neuronowych, takich jak: EDSR (ang. 

Enhanced Deep Super-Resolution network), ESRGAN (ang. Enhanced Super-

Resolution Generative Adversarial Network), ukierunkowaną na metrykę PSNR sieć 

ESRGAN-PSNR oraz PPON (ang. Progressive Perception-Oriented Network). Spis 

wszystkich dostępnych akcji przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 6. PixelRL (Vassilo i in.) – opis dostępnych akcji [11] 

numer akcji Akcja 

1 wartość piksela -1 

2 brak akcji 

3 wartość piksela +1 

4 filtr EDSR 

5 filtr ESRGAN 

6 filtr ESRGAN–PNSR 

7 filtr PPON 

Model sieci będących aproksymacją funkcji wartości oraz funkcji wartości akcji 

został zaimplementowany analogicznie, jak w oryginale. Wartość wzmocnienia również 

była obliczana zgodnie z pierwotną wersją algorytmu – wzór (1). Efekt działania zapro-

ponowanej metody został przedstawiony na rysunku 22. Po lewej stronie widnieje 

obraz całościowy, górny wiersz zawiera mapy podejmowanych przez agentów akcji dla 

wybranego fragment obrazu (dla czytelności), natomiast w dolnym wierszu przed-

stawiony został wybrany fragment obrazu wejściowego oraz obrazów uzyskanych 

podczas kolejnych kroków czasowych działania algorytmu. Pod tymi ostatnimi 

przedstawione zostały równie obliczone metryki PSNR oraz SSIM. Z łatwością można 

zauważyć, że każdy kolejny krok wykonany przez agenta przybliża go do osiągnięcia 

obrazu zgodnego z obrazem wzorcowym. Tak, jak w wyżej omówionych przykładach, 

ważnymi zaletami są zarówno dobrej jakości obrazy, jak również możliwość ilustracji 

oraz późniejszych analiz ścieżek decyzyjnych każdego z agentów. 
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Rysunek 22. PixelRL (Vassilo i in.) – przykład działania [11] 

3.5. Scalanie 

Piątym i zarazem ostatnim wyróżnionym zadaniem z grupy algorytmów mody-

fikujących obraz jest scalanie dwóch obrazów. Operacja taka nie ułatwia analizy 

obrazu, lecz jej rezultatem jest obraz wywołujący pożądany efekt wizualny. W 2018 

roku w [12] Hung i in. zaproponowali system, którego zadaniem był dobór parametrów 

dla narzędzia scalającego dwa obrazy w programie Adobe Photoshop
®

. Jako wejście 

przyjęto dwa obrazy: obraz tła oraz obraz pierwszoplanowy. Początkowe wartości 

parametrów oraz lokalizacja i rozmiar ramki ograniczającej wybrany z obrazu tła 

fragment wyznaczane są w sposób losowy. Wyznaczany jest również pierwszy z kolei 

obraz wynikowy. W kolejnych krokach czasowych wszystkie 3 obrazy analizowane są 

z wykorzystaniem głębokiej sieci konwolucyjnej VGG16 zwieńczonej warstwą 

w pełni połączoną o liczbie neuronów równej 4096. Tak przygotowane informacje na 

temat trzech obrazów stanowią wejście kolejnej nieco mniejszej warstwy w pełni 

połączonej o liczbie neuronów równej 512. 

 

Rysunek 23. Model Hung i in. – schemat działania [12] 

Ostatnia warstwa w pełni połączona stanowi zwieńczenie aproksymatora funkcji 

wartości akcji. Projektując sygnał wzmocnienia, autorzy zaproponowali, że będzie ono 

wyznaczane przez głęboką sieć w pełni połączoną, której wejście stanowić będą 

informacje otrzymane w trakcie analizy obrazu pierwszoplanowego oraz obrazu wyni-
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kowego. Schemat budowy omówionej sieci został zilustrowany na rysunku 23. Wysu-

nięta przez autorów propozycja to nietypowe podejście, ponieważ w większości przy-

padków sygnał wzmocnienia określany jest jawnym wzorem. Zaproponowana przez 

nich metoda działa jednak sprawnie, co potwierdza zestawienie zdjęć na rysunku 24 

zawierające (od lewej): obraz pierwszoplanowy, obraz tła oraz cztery różne obrazy 

wynikowe wraz ze wzmocnieniem im towarzyszącym. Zgodnie z oczekiwaniami można 

zauważyć, że im większa była wartość wzmocnienia, tym bardziej zadowalający efekt 

wizualny został otrzymany. 

 

Rysunek 24. Model Hung i in. – przykład par obraz-wzmocnienie [12] 

Na podstawie otrzymywanych informacji agent miał za zadanie sterować poło-

żeniem oraz rozmiarem ramki, a także wartościami parametrów. Wszystkie dostępne 

akcje zostały przedstawione w tabeli 6. Należy również zauważyć, że gdy jest mowa 

o zmianie położenia ramki, chodzi w domyśle o operacje na odpowiednich współ-

rzędnych punktów wyznaczających ramkę. 

Tabela 7. Model Hung i in. – opis dostepnych akcji [12] 

numer akcji akcja 

1 przesuń ramkę w lewo o 5% 

2 przesuń ramkę w prawo o 5% 

3 przesuń ramkę w górę o 5% 

4 przesuń ramkę w dół o 5% 

5 zmniejsz ramkę o 5% 

6 zwiększ ramkę o 5% 

7 zmniejsz kontrast o 10% 

8 zwiększ kontrast o 10% 

9 zmniejsz jasność o 10% 

10 zwiększ jasność o 10% 

Niezmiernie ważnym do odnotowania jest fakt, iż dzięki wykorzystaniu algorytmu 

uczenia się ze wzmocnieniem, twórcom udało się zaprojektować system automatyzu-

jący w pełni pracę eksperta. Podczas, gdy ekspertowi opracowanie jednego obrazu 

zajmowało średnio 5 minut z pomocą wcześniej napisanych skryptów. Utworzony 

system osiągał podobnej jakości efekty w czasie około 5 sekund, wykorzystując do 

obliczeń kartę graficzną. Może być to zatem niezmiernie duża korzyść oraz pomoc dla 

profesjonalnego edytora. W celu porównania jakości rezultatów na rysunku 25 przed-

stawiono (od lewej): obraz pierwszoplanowy, obraz wygenerowany przez utworzony 

system, obraz opracowany przez eksperta. Na rysunku 26 zostały dodatkowo przedsta-

wione inne przykładowe obrazy wynikowe uzyskane za pomocą omówionego systemu. 
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Rysunek 25. Model Hung i in. – porównanie działania z ekspertem [12] 

 

Rysunek 26. Model Hung i in. – przykład działania [12] 

4. Algorytmy detekcji i śledzenia obiektów 

Oprócz korekcji obrazów bardzo ważnym wyzwaniem jest również analiza treści 

obrazu w celu detekcji oraz śledzenia trajektorii ruchu obiektów. Mając możliwość 

sprawnego wykrywania obecności obiektów oraz ustalania ich położenia, można 

tworzyć systemy pozwalające m.in.: badać kontekst obrazu, budować systemy zliczające, 

budować systemy wykrywające anomalie (np. zagrożenie w postaci pieszego na drodze 

samochodu). Mając dodatkowo możliwość określania trajektorii ruchu obiektów, 

można stworzyć systemy badające życie organizmów, analizujące historię ruchu 

w celu rekonstrukcji przyczyny ich powstania czy też systemy analizujące zachowania 

społeczne i wykrywające wszelkie anomalie, a tym samym zagrożenia (np. atak serca, 

zagrożenie terrorystyczne czy panika) lub sytuacje korzystne. W niniejszym rozdziale 

zostaną omówione różne podejścia aplikacji algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem 

do zadań detekcji oraz określania trajektorii ruchu obiektów. 
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4.1. Detekcja obiektów 

Pierwszym z omawianych zadań drugiej grupy jest detekcja obiektów. W 2012 

roku w [13] Karayev i in. zaproponowali metodę mającą na celu zidentyfikować możli-

wie największą liczbę obiektów, w możliwie najkrótszym czasie. Dodatkowym celem 

była możliwość przerwania pracy algorytmu w dowolnym momencie wraz z oczeki-

waniem optymalnej ilości zidentyfikowanych obiektów dla tego momentu. Zbiór akcji 

zawierał możliwość uaktualnienia wektora prawdopodobieństwa występowania obiek-

tów, możliwość zbadania kontekstu sceny przedstawionej na obrazie oraz możliwość 

użycia odpowiednich detektorów wykrywających obecność obiektów danej klasy. 

Przykładowa reprezentacja kontekstu sceny została przedstawiona na rysunku 27, na-

tomiast reprezentacja przykładowych detektorów została zaprezentowana na rysunku 28. 

 

Rysunek 27. Model Karayev i in. – przykład reprezentacji kontekstu sceny [13] 

 

Rysunek 28. Model Karayev i in. – przykład filtrów wybranych klas obiektów [13] 

W celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów wartość wzmocnienia określono 

wzorem (6).  
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       (6) 

gdzie: 

    – wzmocnienie przydzielone agentowi w kroku t; 

     – zmiana metryki określającej średnią precyzję (ang. Average Precision); 

      – czas wykonania podjętej przez agenta akcji; 

      – czas pozostały do zakończenia pracy agenta (ang. time to termination). 

Nieco innym podejściem jest model zaproponowany trzy lata później w [14] przez 

Caicedo oraz Lazebnik. Zadaniem agenta była odpowiednia modyfikacja ramki okala-

jącej, tak by obiekt zajmował jak największą jej powierzchnię. Agent miał możliwość 

wykonać jeden z ruchów wymienionych w tabeli 7. Należy również, tak jak wcześniej, 

zauważyć, że gdy jest mowa o zmianie położenia ramki, chodzi w domyśle o operacje 

na odpowiednich współrzędnych punktów wyznaczających ramkę. 

Tabela 8. Model Caicedo & Lazebnik – opis dostępnych akcji [14] 

numer akcji akcja 

1 przesuń ramkę w lewo o 20% 

2 przesuń ramkę w prawo o 20% 

3 przesuń ramkę w górę o 20% 

4 przesuń ramkę w dół o 20% 

5 zmniejsz ramkę o 20% 

6 zwiększ ramkę o 20% 

7 spłaszcz ramkę o 20% 

8 ściśnij ramkę o 10% 

9 zakończ wyszukiwanie (znaleziono obiekt) 

Stanem, w którym znalazł się agent, nazwano krotkę złożoną z wektora cech 

wybranego regionu oraz wektora zawierającego informacje o 10 ostatnio podjętych 

przez agenta akcjach. Wektor cech był uzyskiwany przez wycięcie z obrazu aktualnie 

określonej ramki oraz pola ją otaczającego o grubości 16 pikseli. Było to działanie 

mające na celu uwzględnianie kontekstu, w którym znajduje się aktualnie określona 

ramka. Wycinek ten był następnie skalowany do obrazu o wymiarach 224 x 224 piksele. 

Ostatnim krokiem w celu uzyskania wektora cech było podanie przeskalowanego 

obrazu na wcześniej nauczoną konwolucyjną sieć głęboką zakończoną warstwą w pełni 

połączoną o 4096 neuronach. Aktualny stan, w którym znalazł się agent, był zatem 

reprezentowany przez wektor o liczbie elementów równej 5006. Rolę aproksymatora 

funkcji wartości akcji pełniła trójwarstwowa w pełni połączona sieć neuronowa. Na 

podstawie obliczonych przez nią wartości agent podejmował decyzję o wyborze 

konkretnej akcji. Schemat opisanego modelu został przedstawiony na rysunku 29. 
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Rysunek 29. Model Caicedo & Lazebnik – schemat działania [14] 

Wzmocnienie zostało określone dwoma wzorami, stosowanymi odpowiednio 

w sytuacji podjęcia akcji zmieniającej parametry ramki okalającej (7) oraz podjęcia 

akcji zgłaszającej zlokalizowanie obiektu (8). 

                                 (7) 

    
                

                 
      (8) 

gdzie: 

    – wzmocnienie przydzielone agentowi w kroku t; 

            – metryka określająca stosunek pola powierzchni części wspólnej 

obszarów f1 oraz f2 do pola powierzchni unii tych obszarów; 

    – obszar określony po wykonaniu przez agenta akcji w kroku t; 

    – wzorcowy obszar, w którym znajduje się obiekt; 

   – stała określająca wartość wzmocnienia; 

   – stała określająca wartość progową dla metryki. 

Utworzony system potrafi również wykrywać wiele obiektów. Po wykonaniu akcji 

sygnalizującej zakończenie wyszukiwania pierwszego obiektu na badany obraz nano-

szony jest wzór czarnego krzyża, który spowoduje przeszukiwanie przez agenta innych 

rejonów obrazu. Przykład obrazu przed oraz po zastosowaniu tego kroku został przed-

stawiony na rysunku 30. 

 

Rysunek 30. Model Caicedo & Lazebnik – przykład działania (1) [14] 
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Proces wykrywania wielu obiektów (wartości metryki w kolejnych krokach czaso-

wych) został przedstawiony na rysunku 31. Dla lepszej wizualizacji zaznaczono również 

wzorcowe oraz wyznaczone ramki okalające, a także kolejność detekcji poszcze-

gólnych obiektów. 

 

Rysunek 31. Model Caicedo & Lazebnik – przykład działania (2) [14] 

Odmiennym podejściem wykazali się zespół Mathe i in., który w [15] w 2016 roku 

przedstawił implementację algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem, w której zada-

niem agenta było kierowanie procesem przeszukiwania regionów obrazu w celu mini-

malizacji ilości kosztownych czasowo operacji. Do ekstrakcji cech regionów obrazu 

wykorzystano głęboką sieć neuronową. Jako dane wejściowe przyjmowała ona wybrany 

region obrazu wraz z obramowaniem odpowiedniej grubości w celu zapobiegnięcia 

utracie kontekstu. Rolę funkcji pewności pełniła sieć LSTM. Stanowiła ona przeko-

nanie agenta o znajdowaniu się szukanego obiektu w danym miejscu. Jako początkowy 

punkt skupienia wybierany był centralny punkt obrazu, a następnie analizowane były 

regiony znajdujące się w otoczeniu tego punktu. Mając do dyspozycji listę poprzednich 

punktów skupienia, listę przeanalizowanych regionów wraz z wartością funkcji pew-

ności, a także informacje na temat nowo przeanalizowanych regionów, agent musiał 

podjąć decyzję o wyborze nowego punktu skupienia lub zakończeniu wyszukiwania 

w przypadku, gdy uznał, że jest odpowiednio pewny wykrycia obiektu w jednym 

z przeanalizowanych regionów. Wzmocnienie, które otrzymywał agent, stanowiło 

kompromis pomiędzy odpowiednio dużą wartością funkcji pewności, a odpowiednio 

małą liczbą zmian punktu skupienia, czyli redukcją kosztów poniesionych na rzecz 

analizy nowych regionów obrazu. Na rysunku 32 przedstawiono przykładowe strategie 

poszukiwania wypracowane przez agenta. Pomarańczowymi okręgami zaznaczono 

obszary skupienia, zielonym kolorem oznaczono regiony z największą wartością funkcji 

pewności w danym kroku czasowym, natomiast kolorem żółtym zaznaczone zostały 

końcowe regiony oznaczone przez agenta. Na obrazie w lewym górnym rogu agent 

napotkał sprzyjającą sytuację, ponieważ w jednym z regionów wokół centralnego 

punktu obrazu odnalazł on obiekt. Mógł on więc od razu wykonać akcję kończącą 

poszukiwania. Na obrazie w lewym dolnym rogu można zauważyć, że agent wybrał 

region zawierający ulicę, która to doprowadziła go do odnalezienia autobusu w ko-

lejnym kroku. Podobne zachowanie można dostrzec na obrazach po prawej stronie, tj. 

agent podążał za regionami, w których niekoniecznie znajduje się obiekt, ale regiony te 

mogą wskazywać na jego bliską obecność. W przypadku środkowego obrazu na dole 

widać pewne skonfundowanie agenta, którego w błąd mogła wprowadzić gałąź 

zajmująca większą część fotografii. 
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Rysunek 32. Model Mathe i in. – przykład działania [15] 

W 2017 roku zainspirowani [14] Kong i in. zaproponowali w [16] rozwiązanie 

mające wyjść naprzeciw problemowi wyszukiwania obiektów częściowo przesłonię-

tych lub nachodzących na inne. Utworzyli oni system, w którym dwóch agentów współ-

pracuje w celu odnalezienia obiektów połączonych ze sobą (np. kolarz siedzący na 

rowerze). Przyjmując zbiór akcji przedstawiony wcześniej w tabeli 7, każdy z agentów 

miał realizować zadanie lokalizacji jednego z dwóch takich obiektów. Wzmocnienie 

przydzielane było zgodnie ze wzorami (7) oraz (8). Wymiana informacji pomiędzy 

agentami realizowana była przez utworzenie współdzielonych fragmentów sieci neuro-

nowych pełniących rolę aproksymatorów funkcji wartości akcji (tuż przed warstwą 

końcową). Była to dla nich niejako możliwość wglądu w „sposób myślenia” współ-

pracownika. Opisany model został przedstawiony na rysunku 33. 

 

Rysunek 33. Model Kong i in. – schemat działania [16] 
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Zaproponowana metoda pozwala na lokalizowanie obiektów trudniejszych do 

wykrycia w mniejszej liczbie kroków niż zajmuje to w standardowym podejściu 

wykorzystującym algorytm uczenia się ze wzmocnieniem. Przykład porównujący 

sposób działania obydwu metod został przedstawiony na rysunku 34. Obraz po lewej 

stronie jest odwzorowaniem działania pojedynczego agenta próbującego zlokalizować 

obiekty (dziecko oraz rower) sekwencyjnie. Niebieskim kolorem ramki oznaczono 

poszukiwania dziecka, natomiast czerwony kolor oznacza poszukiwania roweru. 

Dodatkowo grubą, zieloną linią zaznaczono efekt końcowy poszukiwania. Z łatwością 

można zauważyć, że pojedynczy agent nie był w stanie odnaleźć drugiego obiektu. 

Obraz po prawej, posiadający analogiczne oznaczenia, przedstawia proces poszukiwań 

obydwu obiektów za pomocą metody dwóch agentów. W przedstawionym przykładzie 

metoda współpracujących agentów odnalazła obydwa obiekty w zaledwie 15 krokach, 

podczas, gdy metoda pojedynczego agenta nie była w stanie sprostać zadaniu odnale-

zienia drugiego obiektu nawet po wykonaniu 200 kroków. Dla podniesienia czytelności 

na rysunku oznaczono wyłącznie 30 pierwszych kroków. 

 

Rysunek 34. Model Kong i in. – przykład działania [16] 

4.2. Śledzenie obiektów 

Drugim z omawianych w tej grupie zadań jest zadanie śledzenia ruchu obiektów. 

W 2017 roku zaprezentowane zostały dwa różne modele podejmujące to wyzwanie. 

Pierwszy z nich został opisany w [17] przez Yun i in. Zadaniem agenta była odpo-

wiednia modyfikacja ramki okalającej śledzony obiekt, tak, by w każdej klatce był on 

nią jak najściślej otoczony. Gdy agent stwierdzał, że zakończył niezbędne modyfi-

kacje, podejmował akcję kończącą edycję. Zbiór wszystkich dostępnych akcji został 

przedstawiony w tabeli 8.  

Tabela 9. Model Yun i in.– opis dostępnych akcji [17] 

numer akcji akcja 

1 przesuń ramkę w lewo o 2% 

2 przesuń ramkę w prawo o 2% 

3 przesuń ramkę w górę o 2% 

4 przesuń ramkę w dół o 2% 

5 przesuń ramkę w lewo o 4% 

6 przesuń ramkę w prawo o 4% 

7 przesuń ramkę w górę o 4% 
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8 przesuń ramkę w dół o 4% 

9 zmniejsz ramkę o 2% 

10 zwiększ ramkę o 2% 

11 zakończ wyszukiwanie (znaleziono obiekt) 

Stan, w którym znalazł się agent, był określany jako złożenie ograniczonego ramką 

fragmentu obrazu oraz wektora wartości binarnych zawierającego informację o akcjach 

podjętych przez agenta w ciągu poprzednich dziesięciu kroków. Wybrany fragment 

klatki filmu był analizowany przez głęboką sieć konwolucyjną, zwieńczoną dwiema 

warstwami w pełni połączonymi. Do ostatniej z nich dołączany był wektor zawierający 

historię podejmowanych wcześniej akcji. Tak przygotowane dane stanowiły wejście 

dwóch warstw w pełni połączonych. Pierwsza z nich była odpowiedzialna za okre-

ślenie wartości każdej z możliwych do podjęcia akcji, natomiast druga obliczała tzw. 

pewność agenta w odniesieniu do aktualnego położenia ramki okalającej. Po wykonaniu 

akcji kończącej lokalizowanie obiektu agentowi przydzielone zostaje wzmocnienie 

o wartości 1, gdy wartość metryki IoU jest większa niż 0.7 lub -1 w przeciwnym 

wypadku. Ilustracja omówionego modelu została przedstawiona na rysunku 35, zaś 

przykładowe procesy śledzenia obiektu zostały przedstawione na rysunku 36. 

 

Rysunek 35. Model Yun i in. – schemat działania [17] 

 

Rysunek 36. Model Yun i in. – przykład działania (1) [17] 
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Bardzo ważnym aspektem, podnoszącym atrakcyjność zaproponowanego rozwią-

zania jest możliwość nauki nawet w przypadku, gdy poprawne położenie obiektu 

określone jest tylko w niskiej liczbie klatek filmu. Przykład takiej sytuacji został 

przedstawiony na rysunku 37, gdzie kolorem żółtym zostały podane numery klatek, 

a także wyróżniona została wartość wzmocnienia otrzymanego przez agenta przy 

przejściu do tych klatek. Czerwonym kolorem oznaczono poprawne położenie obiektu, 

kolorem niebieskim natomiast położenie ramki okalającej wybrane przez agenta. 

Agent miał w tym momencie utrudnione zadanie, ponieważ niespodziewanie pojawił 

się obiekt przypominający obiekt śledzony. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem 

było przesłonięcie obiektu śledzonego. 

 

Rysunek 37. Model Yun i in. – przykład działania (2) [17] 

Aby zademonstrować zysk obliczeniowy na rysunku 38, zestawiono ze sobą sposób 

działania algorytmu „śledzenie przez detekcję” oraz model zaproponowany w [17]. Na 

rysunku 38 znajdują się kolejno (od lewej): obraz referencyjny, ilustracja działania 

modelu „śledzenie przez detekcję”, ilustracja działania modelu z [17]. Niezmierną 

korzyścią jest redukcja niezbędnych do wykonania, skomplikowanych obliczeń.  

 

Rysunek 38. Model Yun i in. – przykład działania (3) [17] 

Drugim z modeli zaproponowanych w 2017 roku był model autorstwa Suspančič 

oraz Ramanan [18]. Agent przez nich utworzony miał na celu śledzić obiekt przez 

aktualizowanie tzw. mapy ciepła (ang. heatmap). Miała ona reprezentować wyobra-

żenie agenta o miejscu przebywania śledzonego obiektu. Stan, w którym znalazł się 

agent, został zdefiniowany jako ostatnio wyznaczona mapa ciepła. Na podstawie jego 

analizy agent miał zdecydować o dwóch działaniach. Pierwsze z nich dotyczyło wyboru 

między kontynuacją śledzenia, a ponowną inicjalizacją mapy ciepła w przypadku, gdy 
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agent uznał, że zgubił obiekt. Drugie działanie odnosiło się do modyfikacji filtra śle-

dzonego obiektu – agent musiał wybrać, czy należy go zaktualizować, czy też pozo-

stawić bez zmian. Rolę aproksymatora funkcji wartości akcji pełniła sieć głęboka. Na 

początku mapa ciepła była analizowana przez dwie warstwy konwolucyjne. Następnie 

otrzymane w ten sposób cechy propagowano do dwóch bliźniaczych, lecz niezależnych 

gałęzi sieci. Zawierały one odpowiednie warstwy w pełni połączone. Każda z gałęzi 

odpowiadała za wyznaczenie funkcji wartości akcji dla wspomnianych wcześniej 

działań. W przypadku, gdy agent podjął decyzję o dalszym śledzeniu obiektu, następuje 

przycięcie klatki filmu do pewnego obszaru. Jest on wyznaczony przez odpowiednio 

wysokie wartości mapy ciepła w otoczeniu poprzednio wyznaczonej ramki. Następnie 

obszar ten jest skalowany do wielkości 224 x 224 piksele oraz analizowany przez 

konwolucyjną sieć neuronową VGG16 w celu wyprodukowania splotowej mapy cech. 

Kolejnym krokiem jest nałożenie filtra śledzonego obiektu na wyprodukowaną mapę 

cech i w efekcie uzyskanie nowej mapy ciepła. W przypadku, gdy agent będzie prze-

świadczony o utracie obiektu, zostaje wylosowana nowa ramka i powtarza się pozo-

stałe kroki. W przypadku, gdy agent uzna za stosowne, by zaktualizować filtr śledzonego 

obiektu wybierane są z klatki filmu losowe obszary należące do ramki oraz do niej nie-

należące, a następnie przeprowadzana jest sama aktualizacja. Polega ona na przedsta-

wianiu dwuwarstwowej sieci konwolucyjnej, pełniącej rolę wspomnianego filtra, wy-

branych wcześniej fragmentów klatki filmu wraz z informacją wartościującą. Schemat 

działania opisanej metody dla przykładowego filmu został zilustrowany na rysunku 39, 

natomiast na rysunku 40. przedstawiono wybrane mapy ciepła oraz lokalizację ramki 

dla przykładowych klatek. Kolorem fioletowym oznaczono ramkę zdefiniowaną przez 

agenta, zaś kolorem zielonym ramkę wzorcową. Na ostatnim kadrze (rys. 40.) można 

zaobserwować sytuację, w której agent zgubił śledzony obiekt i powinien dokonać 

ponownej inicjalizacji. 

 

Rysunek 39. Model Suspančič & Ramanan – przykład działania (1) [18] 
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Rysunek 40. Model Suspančič & Ramanan – przykład działania (2) [18] 

Bardzo ważną zaletą zaproponowanej metody jest możliwość przydzielania 

wzmocnienia w postaci binarnej po zakończonym procesie śledzenia. Tworzy to 

warunki, w których nie jest konieczny proces adnotacji każdej klatki filmu, a co za tym 

idzie, ogromnie zwiększa się ilość dostępnych potencjalnych danych uczących. Dla 

przykładu można pobierać pliki wideo dostępne w Internecie i pozwolić agentowi na 

ich analizę oraz ulepszanie strategii śledzenia. Proces ten został zilustrowany na 

rysunku 41. 

 

Rysunek 41. Model Suspančič & Ramanan – schemat działania [18] 

Ważnym zadaniem jest śledzenie wielu obiektów jednocześnie. W 2015 roku 

w [19] Xiang i in. zaprezentowali rozwiązanie pozwalające zarządzać procesem 

śledzenia wielu obiektów jednocześnie z uwzględnieniem czasowego znikania ich 

z kadru. Agent, wykorzystując dostępne metody detekcji obiektów, określał aktualny 

stan, w którym mógł znaleźć się śledzony obiekt. Wyróżniano więc następujące stany: 

Aktywny (ang. Active), Śledzony (ang. Tracked), Utracony (ang. Lost) oraz Nieak-
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tywny (ang. Inactive). Należy w tym miejscu zaznaczyć, że instancji agenta jest tyle 

samo, co aktualnie rozpoznanych obiektów. W momencie wykrycia nowego obiektu 

do życia zostaje powołany kolejny agent, który rozpoczyna swoje działanie, znajdując 

się w stanie Aktywny. Gdy okaże się, że sygnał o pojawieniu się nowego obiektu był 

tylko pomyłką, agent przechodzi do stanu Nieaktywny (a2), w którym pozostaje do 

zakończenia procesu śledzenia. Jeżeli jednak rzeczywiście wykryto nowy obiekt, agent 

przechodzi do stanu Śledzony (a1) i pozostanie tam (a3) dopóki nie zostanie utracony. 

W przypadku utraty obiektu (np. został on przesłonięty innym obiektem bądź opuścił 

kadr) agent przejdzie do stanu Utracony (a4). Agent pozostaje w stanie Utracony (a5), 

jeżeli przed upływem określonego czasu nastąpi ponowne odnalezienie obiektu. Gdy to 

się stanie, agent wróci do stanu Śledzony (a6). Jeżeli jednak taka sytuacja nie nastąpi 

(upłynie określony czas), agent przejdzie do stanu Nieaktywny (a7). Tak, jak wcześniej, 

nie opuści on tego stanu, aż do zakończenia procesu śledzenia. Opisany model 

działania został przedstawiony w formie grafu na rysunku 42. 

 

Rysunek 42. Model Xiang i in. – schemat działania [19] 

Przykładowe schematy postępowania agenta zostały zaprezentowane na rysunku 

43. Dodatkowo na rysunku 44 przedstawiono rezultaty działania opisanego modelu dla 

wybranych materiałów video. Pod każdym kadrem została podana nazwa sekwencji 

oraz numer klatki. Kolejnymi kolorami zostały oznaczone ramki okalające wykryte 

obiekty oraz wyznaczone ich trajektorie. 

5. Inne algorytmy 

Ostatnią grupą są algorytmy niezaliczające się do dwóch poprzednich, jednak nadal 

warte uwagi. Są one bowiem wykorzystywane jako narzędzie do rozwiązania proble-

mów klasyfikowania, sterowania lub rekonstrukcji. W niniejszym rozdziale omówione 

zostaną implementacje algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem do rozwiązywania 

wyżej wymienionych problemów.  
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Rysunek 43. Model Xiang i in. – przykład działania (1) [19] 

 

Rysunek 44. Model Xiang i in. – przykład działania (2) [19] 

5.1. Rozpoznawanie twarzy, zachowań oraz gestów 

Pierwsza podgrupa zbiera zadania dotyczące rozpoznawania twarzy, zachowań 

bądź gestów. Już w 1996 roku badacze Darrell oraz Pentland w [20] zaproponowali 

system, którego zadaniem było rozpoznawanie zachowań obserwowanego człowieka 

na podstawie jego postawy, mimiki oraz gestów przez niego wykonywanych. Stan, 

w którym znajdował się agent, był określany na podstawie szeregu zmiennych. 

Pierwsze trzy z nich były wartościami binarnymi określającymi czy osoba jest obecna, 

czy została wyciągnięta ręka lewa oraz, czy została wyciągnięta ręka prawa. Wartości 

te były dostarczane przez pierwszą część systemu wizyjnego, jaką była kamera szeroko-

kątna obserwująca całe pomieszczenie. Trzy kolejne wartości były typu całkowito-

liczbowego i określały stan konkretnych partii ciała, tj.: wyraz twarzy (neutralna/-

uśmiech/zaskoczenie), ułożenie lewej oraz ułożenie prawej ręki (neutralna/wskazująca/ 

otwarta). Były one dostarczane przez kamerę z możliwością zmiany obserwowanego 

punktu przestrzeni. Zapewniała ona dokładne ujęcia wybranych partii ciała. Ostatnie 
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trzy wartości binarne określały miejsce skupienia się drugiej kamery (głowa/lewa dłoń/ 

prawa dłoń). Zadaniem agenta było wybieranie miejsca skupienia się drugiej kamery, 

w taki sposób, by zapewnić sobie możliwie najbardziej treściwe informacje. Gdy 

określone partie ciała nie były obserwowane, zmienne je opisujące były zastępowane 

wartościami „undefined”. Przyjęto, że dany agent uczy się rozpoznawać tylko jeden 

rodzaj zachowania, co wymusza definicję zbioru akcji takiego, jak ten przedstawiony 

w tabeli 9. Wzmocnienie przydzielane agentowi miało wartość 1 w przypadku 

poprawnego rozpoznania zachowania, bądź – 10 w przypadku fałszywego zgłoszenia. 

W sytuacji, gdy agent odejmował akcję sterującą ustawieniem drugiej kamery, wartość 

wzmocnienia wynosiła 0. 

Rok później (1997) w [21] Darrell nieco zmodyfikował omówiony model. Do 

zbioru akcji dołączył on „brak działania”. Zmienił się również sposób wyznaczania 

stanu, w którym znajdował się agent. Zmiana ta polegała na sztucznym zaszumianiu 

obrazów z kamer przed ich przetworzeniem. Wpłynęło to korzystnie na rezultaty 

działania agenta. Nowe ustawienie systemu ilustruje rysunku 45, natomiast na rysunku 

46 przedstawiono przykładowe kadry dla obu kamer.  

Tabela 10. Model Darrel & Pentland – opis dostępnych akcji [20] 

numer akcji akcja 

1 skieruj kamerę na głowę 

2 skieruj kamerę na lewą dłoń 

3 skieruj kamerę na prawą dłoń 

4 skieruj kamerę na całą sylwetkę 

5 zgłoś rozpoznanie zachowania 

 

Rysunek 45. Model Darrel – schemat działania [21] 

 

Rysunek 46. Model Darrel – przykład działania [21] 
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Innym godnym uwagi modelem jest [22] zaproponowany w 2017 roku przez Rao 

i in. Jego zadaniem było analizowanie dwóch sekwencji wideo w celu porównania 

twarzy, a w efekcie określenia, czy sekwencje przedstawiały te same osoby. Na po-

czątku każda z klatek obu sekwencji była analizowana przez głęboką sieć konwolu-

cyjną, w celu uzyskania wektora cech ją opisującego. Następnie cechy te stały się 

danymi wejściowymi sieci analizującej kontekst dla każdej klatki. Ostatnim modułem 

była sieć głęboka będąca aproksymatorem funkcji wartości akcji. Zadaniem agenta jest 

w tym miejscu wybór klatki, którą należy odrzucić, by ułatwić końcowe porównanie 

sekwencji. Należy zauważyć, że wraz z upływem czasu liczba klatek pozostałych 

w sekwencjach spada, co naturalnie implikuje zmniejszenie się ilości możliwych do 

wykonania akcji. Wzmocnienie mogło przyjmować wartość 1 lub -1. Obliczane było 

na podstawie metryki uwzględniającej reprezentację ramki i jej przydatność wyzna-

czone przez odpowiednią sieć głęboką. Proces stopniowej eliminacji kolejnych klatek 

trwał do momentu, gdy agent uznał (funkcja wartości akcji była niedodatnia dla 

wszystkich możliwych akcji), że usuwając kolejną klatkę, nie osiągnie poprawy jakości 

klasyfikacji. Alternatywnym sygnałem przerywającym działanie agenta było osiągnięcie 

wcześniej ustalonej minimalnej ilości klatek w jednej z sekwencji. Omówiony schemat 

działania agenta został zilustrowany na rysunku 47. 

 

Rysunek 47. Model Rao i in. – schemat działania [22] 

5.2. Zadania sterowania 

Druga podgrupa to zadania szeroko rozumianego sterowania. Już w 1995 roku 

w [23] Yu oraz Sethi zaproponowali sposób wykorzystania algorytmu uczenia się ze 

wzmocnieniem do sterowania pojazdem w taki sposób, by utrzymać pojazd w drodze. 

Stanem, w którym znalazł się agent, nazwano obraz drogi rejestrowanej z przodu 

pojazdu. Miał on wymiary 8x32 piksele i stanowił źródło danych przetwarzanych 

przez sieć będącą samoorganizującą się mapą (ang. Self Organizing Map, SOM). 

Wyjście sieci SOM liczyło 30 neuronów, co pozwalało na rozpoznanie 30 różnych 

sytuacji. Tak przygotowane dane stanowiły wejście dwóch sieci. Pierwsza z nich, 

w pełni połączona składała się z warstwy ukrytej o 25 neuronach oraz warstwy 

wyjściowej o 11 neuronach. Sieć ta obliczała pewność agenta w stosunku do podjęcia 

określonej akcji. Druga z nich natomiast posiadała jedną warstwę o 11 neuronach 

i stanowiła aproksymator funkcji wartości akcji. Naturalnym w tej sytuacji jest, że 

zbiór akcji liczył 11 elementów. Każda z akcji odpowiadała jednej wartości z przedziału 

[-15; 15] i różniła się o 3 od sąsiednich. Wartości te określały kąt skrętu pojazdu, gdzie 

wartość -15 to mocny skręt w lewo, a 15 to mocny skręt w prawo. Wartości wzmoc-

nienia wynosiły 0, gdy pojazd poruszał się w granicach drogi. W przeciwnym przy-
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padku wzmocnienie przyjmowało wartość -1. Tak dobór popychał agenta do trzymania 

się w granicach drogi oraz jak najszybszego powrotu na nią w przypadku opuszczenia 

jej. Schemat omówionego rozwiązania został przedstawiony na rysunku 48. 

 

Rysunek 48. Model Yu & Sethi – schemat działania [23] 

Ilustracja sytuacji drogowych, wyznaczonych w procesie nauki przez sieć SOM, 

została przedstawiona na rysunku 49. Dodatkowo na rysunku 50 zaprezentowano 

przykładowe trasy, służące nauce agenta oraz wizualizację jego podróży po nich. 

 

Rysunek 49. Model Yu & Sethi – wizualizacja sytuacji drogowych [23] 
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Rysunek 50. Model Yu & Sethi – przykłady tras [23] 

Dwie dekady później Mnih i in. w ramach projektu Google DeepMind opracowali 

system [24], którego zadaniem było osiągniecie strategii zapewniającej zwycięstwo 

w 49 grach platformy Atari. Obraz o wymiarach 210 x 160 pikseli, obserwowany 

w modelu barw RGB, był poddawany konwersji, tak by w efekcie uzyskać jego 

luminescencję. Następnie wynik był skalowany do wymiarów 84 x 84 piksele. Stanem, 

w którym znalazł się agent, określono macierz o wymiarach 84 x 84 x 4 zawierającą 

dane z 4 ostatnich klatek uzyskane przez wyżej opisany proces obróbki. Wspomniana 

macierz stanowiła wejście głębokiej sieci konwolucyjnej połączonej z głęboką siecią 

w pełni połączoną. Ostatnia warstwa liczyła 18 neuronów. Tak skonstruowana sieć 

stanowiła aproksymator funkcji wartości akcji. W grach platformy Atari sterowanie 

jest realizowane poprzez wychylenie drążka w jeden z 8 możliwych kierunków, 

z możliwością jednoczesnego naciśnięcia przycisku. Uwzględniając same wychylenia 

drążka we wszystkie możliwe strony, wychylenia drążka wraz z naciśnięciem przy-

cisku, naciśnięcie przycisku bez wychylania drążka oraz brak działania, otrzymuje się 

zbiór 18 akcji. Schemat opisanego modelu wraz z ilustracją zbioru akcji został przed-

stawiony na rysunku 51. 

 

Rysunek 51. Model Mnih i in. – schemat działania [24] 

Uwzględniając zróżnicowanie w ilości przydzielanych graczowi punktów dla róż-

nych gier, autorzy zdecydowali się utożsamić wszystkie pozytywne wartości ze 

wzmocnieniem równym 1, a negatywne ze wzmocnieniem równym -1. Wzmocnienie 

mogło zatem przyjmować wartości ze zbioru {-1, 0, 1}. Tak zaprojektowany system 

potrafił poprawnie określić wartość stanu, w którym się znalazł, co zostało przed-

stawione na rysunku 52. Pozioma oś wykresu definiuje numer klatki, natomiast na 

pionowej osi przedstawiono sumę zgromadzonych przez agenta wzmocnień. Dodatkowo 
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zaprezentowano cztery wybrane klatki wraz z oznaczeniem ich na wykresie. Należy 

również zaznaczyć, że rozwiązanie pozwoliło osiągnąć lepszy wynik od profesjo-

nalnych graczy w 23 z 49 gier. 

 

Rysunek 52. Model Mnih i in. – przykład działania [24] 

Ostatnim omawianym w tym rozdziale systemem sterowania jest model przed-

stawiony w [25] w roku 2019 przez Yang i in. Zadaniem agenta było odpowiednie 

zarządzanie wartością ekspozycji, dzięki której program sterujący aparatu fotogra-

ficznego jest w stanie wyznaczyć czas oraz stopień otwarcia przesłony, a także wartość 

parametru ISO. W każdym kroku czasowym aktualnie widoczna klatka jest analizo-

wana przez wybrany fragment sieci SqueezeNet. Jej wyjście jest z kolei propagowane 

do dwóch gałęzi, z których każda składa się z sieci konwolucyjnej. Zadaniem pierwszej 

z nich jest wyznaczenie mapy ekspozycji, natomiast zadaniem drugiej jest wyznaczenie 

mapy ważności. Rolą mapy ważności jest informacja o miejscach potrzebujących 

zmiany doświetlenia. Wynik mnożenia elementowego obydwu map jest przekazywany 

do warstwy uogólniającej, na podstawie której wyliczana jest wartość zmiany ekspo-

zycji. Należy zwrócić uwagę, że opisana sieć pełni rolę aproksymatora funkcji wartości 

akcji. By przezwyciężyć problem fluktuacji wartości obliczanej przez agenta autorzy 

wprowadzili dodatkowy moduł wykorzystywany jedynie podczas jego nauki. Jego rolą 

było drobne odchylanie obliczonej przez agenta wartości zgodnie z rozkładem funkcji 

Gaussa. Podczas nauki agent otrzymywał wzmocnienie, które przyjmowało wartość -1, 

gdy wartość ekspozycji była zbyt niska, 0 gdy była odpowiednia oraz 1, gdy wartość 

ekspozycji była zbyt wysoka. Opisany model został zilustrowany na rysunku 53. Bloki 

wejścia oraz wyjścia sieci oznaczono jasnym kolorem czerwonym; sieć przetwarzającą 

wstępnie dane wejściowe kolorem zielonym; bloki wyznaczające mapę ekspozycji, 

mapę ważności oraz uogólnienie kolorem niebieskim; moduł wykorzystywany tylko 

podczas nauki kolorem żółtym. Warto również zaznaczyć, że wartości dodatnie w mapie 

ekspozycji zaznaczono kolorem zielonym, ujemne czerwonym, a zerowe czarnym. 

Jeżeli zaś chodzi o mapę ważności, kolor biały oznacza regiony ważne, natomiast 

czarny te mało ważne. 
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Rysunek 53. Model Yang i in. – schemat działania [25] 

Bardzo ważną zaletą omówionego rozwiązania jest możliwość personalizacji zacho-

wania agenta. Rola użytkownika ograniczy się wtedy tylko do udzielania informacji, 

czy poziom ekspozycji jest zbyt niski, wystarczający czy za wysoki. Naturalnie użyt-

kownik otrzymałby agenta wcześniej przyuczonego w celu tylko jego doskonalenia. 

Model ten został zilustrowany na rysunku 54. Autorzy prowadzili badania na dwóch 

urządzeniach mobilnych: iPhone 7 oraz Pixel. Wykonali oni również zestawienie ilu-

strujące różnice w działaniu natywnej aplikacji (AP) aparatu, w każdym z tych urządzeń 

oraz rezultaty pracy wyszkolonego agenta. Zestawienie to zostało zaprezentowane na 

rysunku 55. Kolejne kolumny odpowiadają: AP-iPhone 7, agent- iPhone 7, AP-Pixel, 

agent-Pixel. 

 

Rysunek 54. Model Yang i in. – schemat modelu personalizacji [25] 

5.3. Ekstrakcja istotnych ramek filmu 

Kolejną, godną uwagi implementacją algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem, jest 

wykorzystanie agenta do przyspieszania (przewijania) obserwowanego pliku wideo. 

Głównym celem agenta jest więc analiza oglądanych klatek filmu oraz podejmowanie 

decyzji, ile następnych klatek należy pominąć, by użytkownik oglądał możliwie naj-

więcej treści, którymi jest zainteresowany. W 2018 roku w [26] Lan i in. przedstawili 

system, który realizował opisane zadanie. Stan, w którym znalazł się agent, określony 

był przy pomocy wektora cech, wyekstrahowanych z aktualnie oglądanej klatki filmu. 

Wektor ten był później przekazywany na wejście głębokiej, w pełni połączonej sieci 

neuronowej. Sieć ta pełniła rolę aproksymatora funkcji wartości akcji. Kolejne, do-
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stępne dla agenta akcje odpowiadały pominięciu określonych ilość klatek filmu. Wartość 

wzmocnienia była określana jako różnica między metryką określającą nagrodę za 

poprawne trafienia (ang. HR – Hit Reward) a metryką określającą karę za pominięte 

istotne klatki filmu (ang. SP – Skip Penalty). Graficznie zilustrowano opisany model na 

rysunku 56. 

 

Rysunek 55. Model Yang i in. – przykład działania [25] 

 

Rysunek 56. Model Lan i in. – schemat działania [26] 

Zaproponowany model został również porównany z innymi istniejącymi rozwią-

zaniami. Na rysunku 57 w kolejnych wierszach przedstawiono: rezultat działania 

zaproponowanej metody (FFNet), wzorcowe wybranie istotnych klatek filmu (GT – 
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Ground Truth), działanie metody LiveLight (LL), Microsoft Hyperlapse (MH), 

Spectrual Clustering (SC), Online K-means (OK) oraz Sparse Modeling Representative 

Selection (SMRS). Można dostrzec, że algorytm wykorzystujący paradygmat uczenia 

się ze wzmocnieniem osiągał lepsze wyniki od konkurencji. Dodatkowo jego niewąt-

pliwą zaletą jest konieczność przetwarzania tylko części danych, podczas gdy wszystkie 

algorytmy konkurencyjne są zmuszone do przetworzenia każdej klatki filmu. 

 
Rysunek 57. Model Lan i in. – przykład działania [26] 

5.4. Rekonstrukcja sceny 3D 

Ostatnim rozważanym zadaniem jest rekonstrukcja sceny 3D. W 2019 roku w [27] 

Han i in. zaprezentowali system, wykorzystujący paradygmat uczenia się ze wzmoc-

nieniem realizujący wspomniane zadanie. Stanem, w którym znalazł się agent, nazwano 

chmurę punktów wygenerowaną na podstawie inicjalizującego obrazu głębi. Na pod-

stawie aktualnej chmury punktów, przy pomocy sieci MVCNN generowany był zbiór 

map głębi z różnych punktów widzenia, a następnie wyznaczane było ujęcie, które 

zawierało najwięcej braków. Liczba dostępnych ujęć, a tym samym możliwych do 

podjęcia przez agenta akcji, wynosiła 20. Były one równomiernie rozłożone na dwóch 

okręgach – jednym poziomym, drugim zaś również poziomym, lecz ustawionym na 

pewnej wysokości, tak by kamera kierowana na obiekt była ustawiona pod kątem 45°. 

Schemat budowy opisanego modułu, będącego aproksymatorem funkcji wartości akcji 

przedstawiono na rysunku 58. 

 

Rysunek 58. Model Han i in. – schemat aproksymatora Q-funkcji [27] 

Dodatkowo w procesie rekonstrukcji wykorzystano sieć SSCNet, potrafiącą wyge-

nerować mapę wokseli oraz sieć 2DCNN, której zadaniem było odpowiednie uzupeł-

nianie map głębi. W trakcie procesu nauki agentowi było przydzielane wzmocnienie 
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uwzględniające ilość brakujących w chmurze punktów oraz ich zmianę w kolejnych 

krokach czasowych. Dzięki takiemu podejściu agent był nastawiony na wybieranie 

tych kątów widzenia, które zapewniały rekonstrukcję, jak największej liczby punktów 

dla każdego kroku czasowego. Ilustracja działania opisanego modelu została przed-

stawiona na rysunku 59. By natomiast zwizualizować rezultaty działania algorytmu, na 

rysunku 60 przedstawiono: (a) obraz głębi będący wejściem algorytmu, (b) chmurę 

punktów wyznaczoną na podstawie wejściowego obrazu głębi, (c) widok z dwóch 

różnych stron na chmurę punktów po zakończeniu procesu rekonstrukcji. 

 
Rysunek 59. Model Han i in. – schemat działania [27] 

 

Rysunek 60. Model Han i in. – przykład działania [27] 

6. Podsumowanie 

W opracowaniu wyjaśniono paradygmat uczenia się ze wzmocnieniem oraz omó-

wiono szereg różnego rodzaju implementacji tego algorytmu do zadań szeroko pojętego 

przetwarzania obrazów. Ponadto wyróżniono podział i wprowadzono pewną syste-

matykę. Wyróżnione grupy oraz konkretne zadania wraz z listą publikacji oraz lat ich 

wydania zostały przedstawione na rysunku 61. 

Utworzone opracowanie pozwala również zauważyć różne metody automatyzacji 

zadań przetwarzania obrazu, które często są elementem składowym systemów reali-

zujących bardziej skomplikowane wyzwania, z różnych dziedzin nauki. Jest to dowodem 

interdyscyplinarności aplikacji algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem. W treści opra-

cowania uwypuklono również korzyści płynące ze stosowania paradygmatu uczenia 

się ze wzmocnieniem, takie jak: 
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 krótszy czas potrzebny na osiągnięcie zamierzonego efektu; 

 łatwość wizualizacji oraz interpretacji wypracowanej przez agenta strategii; 

 względna łatwość implementacji; 

 możliwość stosowania tam, gdzie klasyczne metody uczenia pod nadzorem nie 

mogą być wykorzystane; 

 porównywalna lub wyższa jakość otrzymywanych rezultatów. 

 
Rysunek 61. Klasyfikacja implementacji algorytmu uczenia się ze wzmocnieniem do zadań przetwarzania 

obrazu [opracowanie własne] 

Niezaprzeczalną korzyścią płynąca z opracowanego materiału jest także ułatwienie 

dostępu do informacji na temat paradygmatu uczenia się ze wzmocnieniem oraz jego 

praktycznego wykorzystania w różnych sferach technicznych. Brak dostępności po-

dobnego opracowania był dodatkową motywacją. Może ono również stanowić źródło 

wiedzy i inspiracji dla badaczy chcących budować podobne rozwiązania. Mimo, iż 

algorytm uczenia się ze wzmocnieniem nie jest tak popularny jak inne metody uczenia 

maszynowego, to zainteresowanie nim zdecydowanie wzrosło w ostatniej dekadzie. 

Szczególnie ważne dla badaczy stały się rozwiązania wspomagające medycynę oraz 

wszelkie zadania pozwalające konstruować autonomiczne roboty lub pojazdy (np. 

detekcja oraz śledzenie obiektów, czy algorytmy sterowania procesami). 
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Wykorzystanie algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem do przetwarzania 

obrazów 

Streszczenie 

Opracowanie jest przeglądem istniejących rozwiązań wykorzystujących różne implementacje algorytmu 

uczenia się ze wzmocnieniem do szeroko pojętych zadań przetwarzania obrazów. Wyróżniono w nim 

podział na grupy algorytmów: bezpośrednio modyfikujących obrazy, realizujących zadanie wykrywania 
oraz śledzenia obiektów, a także pozostałe, analizujące treści obrazów w celu realizacji określonych zadań. 

Wprowadzono również pewną systematykę, nakreślono sposoby automatyzacji procesów obróbki obrazu 

z wykorzystaniem paradygmatu uczenia się ze wzmocnieniem oraz wyróżniono zalety jego stosowania. 

Opracowanie wskazuje również kierunki rozwoju badań na przestrzeni ostatniej dekady. 
Słowa kluczowe: uczenie się ze wzmocnieniem, przetwarzanie obrazów, praca przeglądowa 

Usage of reinforcement learning algorithms in images processing 

Abstract 

This work is an overview of existing solutions which use different reinforcement learning algorithm 

implementations for image processing tasks in the broad sense. It distinguishes a division into groups of 

algorithms: those that directly modify images, those that perform object detection and tracking tasks, and 
others that analyse image content for specific tasks. It also introduces some systematics, outlines the ways 

to automate image processing processes using the reinforcement learning paradigm and distinguishes the 

advantages of its application. The study also indicates the research directions over the last decade. 

Keywords: reinforcement learning, image processing, review 
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Spektrum zastosowań języka Python w problematyce 

cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych 

1. Wstęp/Wprowadzenie 

Język Python powstał w 1991 roku, a jego twórcą jest Guido van Rossum. Po 30 

latach ten język dalej jest często wykorzystywany i rozwijany. Ogromną jego zaletą 

jest uniwersalność. Z pomocą tego języka programowania można programować 

w różnych stylach, np. obiektowo, strukturalnie czy funkcyjnie. Jest on znacznie 

prostszy od popularnego C czy C++. Właśnie dzięki swojej uniwersalności i łatwości 

w programowaniu znalazł zastosowanie m.in. w problematyce cyfrowego przetwarza-

nia sygnałów akustycznych. Ze względu na brak polskich odpowiedników angloję-

zycznych terminów specjalistycznych Autorzy zdecydowali się niekiedy stosować 

terminy z języka angielskiego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie czytelnikowi 

możliwości zastosowania nowoczesnego języka programowania, jakim jest Python 

w innowacyjnych projektach dotyczących cyfrowego przetwarzania sygnałów 

akustycznych. 

2. Systemy automatycznego rozpoznawania głosu 

Głos jest jedną z cech biometrycznych człowieka. Cechy biometryczne są to unikalne 

dla pojedynczego osobnika charakterystyki, pozwalające na rozróżnienie danych orga-

nizmów żywych. Są one mierzalne i dotyczą cech biologicznych i behawioralnych 

danego organizmu. Głos więc, tak samo jak np. odcisk palca, może być stosowany 

w technikach biometrycznych wykorzystywanych do identyfikacji i weryfikacji toż-

samości człowieka. Weryfikacja osób na podstawie głosu, może mieć swoje zastoso-

wanie w różnego typu systemach kontroli dostępu. Proces ten polega na porównaniu 

nagrania głosowego użytkownika z nagraniem znajdującym się w bazie. Porówny-

wanie to może opierać się na podstawie modelu mówcy stworzonego przez algorytm 

na podstawie wyekstrahowanych z głosu cech. Pierwszym etapem takiego systemu jest 

zarejestrowanie wypowiedzi użytkownika. Następnie system tworzy model zarejestro-

wanego mówcy i porównuje go z zapisanym wcześniej modelem lub kilkoma modelami 

(np. w przypadku systemu kontroli dostępu jest to model głosu osoby/osób o upraw-

nieniach dostępowych). Jest to proces klasyfikacji zarejestrowanego mówcy wykony-

wany na podstawie ustalonej (jednej lub wielu) funkcji podobieństwa modeli, czego 

efektem jest najczęściej prawdopodobieństwo przynależności głosu poddawanego wery-

fikacji do danej klasy. Jeżeli wartość obliczonego prawdopodobieństwa przekracza 

odgórnie ustalony w systemie próg, dochodzi do potwierdzenia tożsamości użytkownika. 

                                                                   
1 kazmierowskakamila@gmail.com, Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów, Wydział 
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2 maciej.walczynski@pwr.edu.pl, Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów, Wydział 

Elektroniki, Politechnika Wrocławska, https://pwr.edu.pl/. 
3 k.m.pondel@gmail.com, Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów, Wydział Elektroniki, 

Politechnika Wrocławska, https://pwr.edu.pl/. 
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Weryfikacja głosowa może być stosowana np. w zabezpieczeniach zamków pomiesz-

czeń czy sejfów lub jako hasło odblokowywania różnego typu urządzeń elektroniczny 

(komputerów, smartfonów, tabletów itd.). System weryfikujący może być zaprogramo-

wany dla jednego mówcy lub większej, określonej liczby użytkowników (tzw. systemy 

zależne od mówcy). Takie systemy mogą być również kombinacją weryfikacji na 

podstawie głosu i mowy, czyli być zaprojektowane na rozpoznawanie założonego 

słowa wypowiadanego przez określonego użytkownika. Identyfikacja głosowa polega 

na rozpoznaniu danego mówcy, a nie weryfikowaniu czy dana osoba np. ma upraw-

nienia dostępowe. Identyfikacja może odbywać się na zbiorze otwartym lub za-

mkniętym. Odpowiedzią systemu identyfikacji głosowej na zbiorze zamkniętym jest 

podanie z bazy danych najbardziej prawdopodobnego mówcy. W przypadku systemu 

identyfikacji na zbiorze otwartym możliwa jest odpowiedź negatywna systemu – 

użytkownik jest „intruzem” (głos mówcy nie został zidentyfikowany jako należący do 

żadnej z osób, których modele głosowe są przechowywane w bazie). W takich syste-

mach wymagane jest porównywanie nagrania głosu identyfikowanego mówcy ze 

wszystkimi nagraniami głosów znajdujących się w bazie. W zależności od rodzaju 

systemu, głos analizowanego mówcy może być utożsamiony z nagraniem z bazy 

o najbardziej zbliżonym modelu głosowym lub uznany przez system za „intruza”. 

Podsumowując celem systemów identyfikacji głosowej jest odpowiedź na pytanie: „do 

kogo należy głos z zadanego nagrania?”. Systemy identyfikacji mówcy mogą być 

stosowane podczas postępowania sądowego np. na podstawie zestawienia nagrania 

głosu pochodzącego z miejsca zdarzenia z nagraniami porównawczymi podejrzanych. 

W tym celu stosowane są różnego typu metody wzrokowo – słuchowe, a w niektórych 

krajach również metody automatyczne. Przykładem architektury systemu automatycz-

nej identyfikacji mówcy jest system oparty o tzw. „odcisk głosu” (ang. Voice Print, 

VP) oraz modele mieszanin Gaussowskich (ang. Gaussian Mixture Models, GMMs). 

W pierwszym etapie działania opisanego systemu tworzony jest „odcisk głosu”, który 

jest uzyskiwany na wyjściu procesu ekstrakcji parametrów. Opisana ekstrakcja polega 

na pomiarze różnego typu cech mowy poprzez odpowiednie przekształcenie nagrań 

z bazy danych. Istnieje kilka możliwości parametrycznej reprezentacji sygnału mowy 

dla zadania identyfikacji mówcy, a najczęściej stosowanymi są współczynniki mel-

cepstralne (ang. Mel Frequency Cepstral Coefficients, MFCC), czy współczynniki 

cepstralne mocowo znormalizowane (ang. Power Normalized Cepstral Coefficients, 

PNCC). Technika MFCC jest jedną z najpopularniejszych metod ekstrakcji cech stoso-

wanych w przetwarzaniu sygnału mowy. Metoda operuje w dziedzinie częstotliwości 

z wykorzystaniem skali melowej (skala wysokości dźwięku odpowiadająca subiektyw-

nemu odbiorowi poziomu dźwięku względem skali pomiaru częstotliwości dźwięku), 

co pozwala na odzwierciedlenie sposobu percepcji mowy przez ludzkie ucho. 

W pierwszym etapie tej metody dokonywana jest transformacja Fouriera, której celem 

jest rozkład sygnału w bazie funkcji trygonometrycznych (każda funkcja trygonome-

tryczna ma swoją amplitudę i częstość). W przypadku analizy MFCC transformata 

Fouriera stosowana jest w celu zmiany dziedziny sygnału z czasu na dziedzinę 

częstotliwości, co w dalszych etapach tej analizy pozwoli na wyekstrahowanie cech 

cepstralnych. Następnie sygnał jest przekształcany na skalę melową za pośrednictwem 

filtracji bankiem filtrów o charakterystyce trójkątnej. W ten sposób uzyskuje się 
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widmo, w którym każdy prążek odpowiada jednemu filtrowi melowemu. Kolejnym 

etapem MFCC jest zastosowanie transformacji cosinusowej logarytmów uzyskanych 

współczynników (energii poszczególnych pasm). Na wyjściu tej transformacji otrzymy-

wane jest cepstrum, którego amplitudy stanową parametry mel-cepstralne MFCC. 

Technika PNCC pozwala na uzyskanie zestawu praktycznych cech do analizy sygnału 

mowy, bardziej odpornych na zmienność akustyczną sygnału oraz jego zniekształcenia 

bez utraty wydajności oraz przy stopniu złożoności obliczeniowej porównywalnej do 

współczynników MFCC. Główne innowacje w przetwarzaniu PNCC obejmują przepro-

jektowaną nieliniową funkcję natężenia dźwięku wraz z szeregiem elementów prze-

twarzających w celu tłumienia efektów aktywności akustycznej tła w oparciu o analizę 

czasu średniego. Początkowe etapy przetwarzania PNCC są podobne do odpowia-

dających im etapów analizy MFCC, z tą różnicą, że analiza częstotliwościowa wyko-

nywana jest przy użyciu filtrów gammatonowych (model filtrów słuchowych w postaci 

filtra liniowego opisanego przez odpowiedź impulsową, która jest iloczynem rozkładu 

gamma i tonu sinusoidalnego). Następnie wykonywane jest seria nieliniowych, zmien-

nych w czasie operacji wykonywanych przy użyciu analizy czasowej o dłuższym czasie 

trwania, co pozwala na realizację odejmowania szumów oraz uzyskanie pewnego 

stopnia odporności na pogłos. Jest to realizowane poprzez wygładzanie odpowiedzi 

impulsowej kanałów. W celu dalszej minimalizacji potencjalnego wpływu skalowania 

amplitudy w PNCC stosujemy etap normalizacji mocy średniej. Polega to na normali-

zacji mocy wejściowej – dzieląc ją przez średnią bieżącą mocy całkowitą. Końcowe 

etapy przetwarzania PNCC są również podobne do przetwarzania MFCC. 

Modele GMM w opisywanym systemie są wykorzystywane jako klasyfikator. Model 

ten jest tworzony dla każdego mówcy (np. dla nagrania dowodowego i porównaw-

czego). Modelowanie GMM opiera się na rozkładzie gęstości prawdopodobieństwa 

o wielu wymiarach, który jest generowany z danych uczących na etapie ekstrakcji 

parametrów. Początkowe parametry modelu mówcy (wartości oczekiwane, macierze 

kowariancji, wagi rozkładów) są dobierane pseudolosowo bądź zdeterminowane poprzez 

podanie na wejście modelu GMM modelu UBM, czyli tzw. modelu uniwersalnego 

głosów (ang. Universal Background Model, UBM). Model UBM to bardzo duży 

model GMM wytrenowany do reprezentowania niezależnego od mówcy rozkładu cech 

mowy. Podanie tego modelu na wejście właściwego klasyfikatora sprawia, że 

tworzenie poszczególnych modeli mówców rozpoczyna się od wartości zbliżonych do 

dużego odsetka ludzkich głosów. Ostatnim etapem opisanego systemu automatycznej 

identyfikacji mówcy jest podjęcie decyzji o tym do kogo należy dany głos. Opisana 

klasyfikacja opiera się na badaniu, który z uzyskanych modeli głosów z największym 

prawdopodobieństwem należy do wielowymiarowego zbioru punktów składających się 

na wektory dystynktywnych cech głosu. W przypadku modeli GMM opisana klasy-

fikacja odbywa się na podstawie ilorazu wiarogodności – logarytmu prawdopodobień-

stwa (ang. log-likelihood) zdarzenia polegającego na tym, że testowana próbka mowy 

pochodzi od danego mówcy. W procesie klasyfikacji model UBM może być 

wykorzystany w celu znormalizowania badanego ilorazu wiarogodności.  

Zarówno ekstrakcja parametrów, jak i klasyfikacja oparta o modele GMM mogą 

być zrealizowane za pośrednictwem programu komputerowego napisanego w języku 

Python. Ekstrakcja cech może być zaimplementowana od podstaw w oparciu o dostępną 
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wiedzę teoretyczną lub o gotowe rozwiązania i biblioteki, z których najbardziej popu-

larną jest biblioteka Librosa. W języku tym klasyfikator GMM jest zaimplementowany 

jako klasa sklearn.mixture.GMM w bibliotece Scikit-learn dedykowanej do uczenia 

maszynowego. Klasa ta dotyczy reprezentacji rozkładu prawdopodobieństwa modelu 

GMM. Pozwala na ocenę, pobieranie próbek i estymację z maksymalnym prawdopo-

dobieństwem parametrów rozkładu GMM.  

3. Systemy automatycznego rozpoznawania emocji 

Emocje mają odzwierciedlenie w wielu aspektach zachowania człowieka oraz mają 

wpływ na jego parametry biometryczne, również na głos. Niektóre z nich, takie jak np. 

stres, mogą wpływać na tempo mówienia czy akcentowanie. Warto również zauważyć, 

że oprócz tzw. emocji podstawowych, do których należą gniew, smutek, radość, strach, 

zdegustowanie, zdziwienie oraz neutralny stan emocjonalny, występują emocje okre-

ślone niejednoznacznie, które są kombinacjami emocji podstawowych. Rodzi to 

wyzwanie przed systemami automatycznego rozpoznawania emocji, ponieważ nie mogą 

one opierać się jedynie na zdeterminowanym etykietowaniu, ale wymagają również 

zaimplementowania pomiaru stopnia nasilenia każdej z emocji. W klasycznych 

technikach rozpoznawania emocji podstawowych wykorzystywane są takie parametry 

głosu ludzkiego jak: 

 ton krtaniowy F0; 

 natężenie sygnału mowy;  

 4 pierwsze częstotliwości formantowe; 

 12 współczynników LPC. 

Ton krtaniowy jest miarą wysokości głosu. Zmienia się on w czasie, ale okres tych 

zmian jest miarą charakterystyczną mówcy. Ton krtaniowy zależy od uwarunkowań 

anatomicznych mówcy, takich jak rozmiar krtani oraz gęstość tkanki więzadeł 

głosowych, ale także od zakresu zmian długości i naprężenia więzadeł. Częstotliwość 

tonu krtaniowego może ulegać zmianie pod wpływem stanu psychicznego mówcy czy 

stanu jego aparatu mowy. Dzieje się tak dlatego, że np. pod wpływem stresu wzrasta 

napięcie więzadeł głosowych, co powoduje wzrost tej częstotliwości. Natężenie 

sygnału mowy jest związane z natężeniem fali akustycznej. Wartość częstotliwości 

formantowych określa wystąpienie lokalnych maksimów widma danego sygnału 

mowy. Współczynniki predykcji liniowej LPC (ang. linear predictor coefficients). 

Współczynniki LPC sygnałów mowy mogą być przekształcone w „pseudo” funkcję 

powierzchni szczeliny głosowej, której warunkami brzegowymi są całkowite otwarcie 

warg oraz dopasowane zakończenie oporowe na głośni. W zastosowaniu do rozpozna-

wania emocji na podstawie głosu współczynniki LPC są wykorzystywane do przed-

stawienia charakterystyki traktu głosowego.  

 W języku Python istnieją rozwiązania, które umożliwiają pomiar wymienionych 

charakterystyk. Ton krtaniowy oraz częstotliwości formantowe zadanego sygnału 

mowy można zmierzyć, wykorzystując bibliotekę PraatIO lub Parselmouth, które 

umożliwiają dostęp do funkcji programu Praat. Za pomocą programowania w języku 

Python natężenie sygnału mowy można zmierzyć na wiele sposobów, np. poprzez 

skorzystania z dwóch bibliotek: PyAudio oraz Numpy. Pomiar współczynników LPC 
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można zrealizować na podstawie funkcji lpc pochodzącej ze wspomnianej biblioteki 

Librosa. Funkcja ta przyjmuje dwa argumenty: 

 y – sygnał audio w funkcji czasu; 

 order – rząd filtrów liniowych (rząd predykcji określający, z jakiej liczby poprze-

dzających próbek zostanie obliczona wartość przewidywanej próbki). 

Funkcja librosa.lpc pozwala na uzyskanie współczynników predykcji liniowej 

metodą Burg'a. Metoda ta jest wykorzystywana do estymacji współczynników filtru 

liniowego zadanego rzędu (poprzez zdefiniowanie parametru order) na czasowej serii 

danych i polega na estymacji parametrów LPC poprzez autokorelację. 

Do automatyzacji rozpoznawania emocji na podstawie głosu nie stosuje się jedynie 

wartości średnich ww. parametrów, ale badana jest dynamika ich zmian. Z uwagi na to, 

że wykorzystywane parametry mają różne zakresy, aby uniknąć dominacji parametrów 

o dużym zakresie, stosuje się normalizację liniową wszystkich parametrów do zakresu 

[-1, +1]. Do klasyfikacji emocji w głosie można zastosować tzw. metodę wektorów 

nośnych (ang. Support Vector Machines, SVM). Metoda ta opera się na znalezieniu 

hiperpłaszczyzny w N-wymiarowej przestrzeni (N – liczba cech), która jednoznacznie 

klasyfikuje dane. Celem metody SVM jest znalezienie płaszczyzny, która ma maksy-

malny margines, tj. maksymalną odległość pomiędzy punktami danych obu klas. 

Hiperpłaszczyzny są granicami decyzyjnymi, które pomagają klasyfikować dane. 

Punkty danych znajdujące się po obu stronach hiperpłaszczyzny mogą być przypisane 

do różnych klas. Wymiar hiperpłaszczyzny zależy od liczby cech wejściowych. Jeżeli 

liczba tych cech wynosi 2 to hiperpłaszczyzna jest linią, jeżeli 3 to hiperpłaszczyzna 

jest płaszczyzną dwuwymiarową itd. Wektory nośne to punkty danych, które znajdują 

się bliżej hiperpłaszczyzny i wpływają na jej położenie i orientację. Użycie wektorów 

wspomagających prowadzi do maksymalizacji marginesu klasyfikatora. Usunięcie tych 

wektorów powoduje zmianę położenia hiperpłaszczyzny. Jak już wspomniano metoda 

SVM opiera się na poszukiwaniu maksymalizacji marginesu pomiędzy punktami danych 

a hiperpłaszczyzną. Maksymalizacja płaszczyzny jest realizowana za pośrednictwem 

zawiasowej funkcji straty [31]. W języku Python algorytm SVM jest zaimplemen-

towany w bibliotece Scikit-learn jako moduł svm zawierający klasy o metodach 

zdolnych do przeprowadzania klasyfikacji binarnej i wieloklasowej na zbiorze danych 

(SVC, NuSVC, LinearSVC). Podobnie jak inne klasyfikatory, SVC, NuSVC i LinearSVC 

przyjmują jako dane wejściowe dwie tablice: x o wymiarze (n_próbek, n_cech) 

przechowującą zbiór uczący oraz y zawierającą etykiety klas (ciągi znaków lub liczby 

całkowite) o wymiarze (n_próbek). Rozpoznawanie emocji na podstawie głosu może 

mieć również zastosowanie przy konstruowaniu wykrywacza kłamstw. Urządzenia te 

opierają się na tzw. analizie VSA (ang. Voice Stress Analysis), czyli na rozpoznawaniu 

jednej z emocji podstawowych – stresu. Stres można wykryć np. na postawie wzrostu 

napięcia mięśni ciała, a więc także strun głosowych, co może mieć wpływ na jakość 

mowy oraz w sposób szczególny, na wzrost mikrowibracji mięśni sterujących pracą 

tych strun. Choć częstotliwość mowy człowieka zawiera się w zakresie od ok. 100 Hz 

do 10 kHz to takie urządzenie może wykrywać bardzo subtelne zmiany w procesie 

mówienia, powodowane właśnie przez stres, które ciężko kontrolować nawet wpra-

wionym mówcom. Działanie takiego urządzenia opiera się na wykrywaniu delikatnych 

zmian modulacji w granicach 8-4 Hz, ponieważ zawartość tych składowych pod 



 

Spektrum zastosowań języka Python w problematyce cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych 

 

229 

wpływem stresu ulega zmniejszeniu. Głos człowieka nie zawiera składowych 8-14 Hz, 

ale są one obecne w obwiedni (chwilowa wartość amplitudy określona jako funkcja, 

której zmiany są znacznie wolniejsze od zmian sygnału) sygnału zawierającej wiele 

przydanych w analizie VSA informacji. 

4. Systemy automatycznego rozpoznawania mowy 

W odróżnieniu do rozpoznawania głosu, które polega na pomiarze charakterystyk 

biometrycznych mówcy, rozpoznawanie mowy opiera się na dopasowywaniu wzorców 

części mowy z nieznanych nagrań do zdefiniowanych wzorców, transkrypcji mowy na 

tekst, a w bardziej złożonych systemach, na rozumieniu języka naturalnego. Aby 

dobrze zrozumieć działanie systemów automatycznego rozpoznawania mowy (ang. 

Automatic speech recognition, ASR) na ich klasyfikację. Można zastosować kilka 

podstawowych podziałów takich systemów. Systemy te różnicuje się ze względu na: 

 zależność od mówcy; 

 złożoność implementacji. 

Systemy ASR mogą być zależne lub nie zależne od mówcy. Oznacza to, że mogą 

być opracowane do użytkowania przez jednego konkretnego mówcę o danym głosie 

i profilu mowy lub grupy mówców np. posługujących się tym samym językiem, ale 

mogą też być opracowane do rozpoznawania mowy w dowolnym języku, czy być 

odporne na różnice dialektowe czy akcentowe. Najczęściej systemy ASR są opraco-

wywane dla każdego języka z osobna, ponieważ w przypadku sygnału mowy jego 

parametry warunkują takie czynniki jak akcent, alfabet, czy zestawienie danych głosek 

(otoczenie danej głoski wpływa na jej charakterystykę). Złożoność implementacji jest 

ściśle powiązana z przeznaczeniem tych systemów z punktu widzenia tego co jest 

rozpoznawane oraz w jaki sposób (czy jedynie na płaszczyźnie dopasowywania 

wzorców, czy głębokiego rozumienia języka naturalnego). Ze względu na przezna-

czenie systemy ASR można podzielić na dotyczące rozpoznawania: 

 mowy izolowanej;  

 mowy ciągłej; 

 mowy spontanicznej;  

 ciągów wyrazowych.  

Systemy mowy izolowanej pozwalają na rozpoznawanie pojedynczych słów lub 

wypowiedzi. Systemy ciągów wyrazowych pozwalają na rozpoznanie całych ciągów 

słów, pomiędzy którymi występują jedynie minimalne pauzy. Rozpoznawanie mowy 

ciągłej umożliwia użytkownikowi na mówienie prawie naturalnie, podczas gdy kom-

puter określa treść wypowiedzi. Systemy te są jednymi z najtrudniejszych do stworzenia, 

ponieważ wykorzystują różnego typu metody do wyznaczania granic wypowiedzi. 

System ASR z przeznaczony do mowy spontanicznej powinien być w stanie obsłużyć 

cechy mowy naturalnej. Automatyczne rozpoznawanie mowy jest stosowane w zdalnym 

sterowaniu głosowym, asystencie wirtualnym czy automatyzacji niektórych powtarzal-

nych procesów. Klasyczny algorytm systemów ASR składa się z 4 głównych bloków: 

 analiza; 

 ekstrakcja cech; 

 modelowanie; 

 testowanie. 
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W bloku analizy mowy dochodzi do wydzielenia odpowiedniej wielkości ramki do 

segmentacji tego sygnału w celu jego dalszej analizy i pomiaru cech. W etapie 

ekstrakcji cech system dokonuje pomiaru charakterystyk tego sygnału, akustycznie 

i statystycznie istotnych do rozwiązywania zadanego mu problemu. Następnie w bloku 

modelowania na podstawie wyekstrahowanych cech tworzone są różnego typu modele 

rozpoznawanej części mowy (np. w postaci wektorów cech). W etapie testowania 

uzyskany model jest porównywany z modelami z bazy danych i na podstawie różnego 

typu miar prawdopodobieństwa system decyduje, jaka informacja została rozpoznana. 

Tak naprawdę w przypadku wspomnianych wcześniej systemów rozpoznawania głosu 

można wyróżnić te same bloki, z tą różnicą, że system ten bierze pod uwagę inne 

charakterystyki. Model akustyczny jest głównym komponentem systemu ASR. Jest 

używany do powiązania obserwowanych cech sygnałów mowy z oczekiwaną hipotezą 

fonetyczną wypowiedzi, a jego celem jest wykrycie wypowiadanego fonemu. Jest on 

realizowany na podstawie nagrań audio mowy i ich skryptów tekstowych. Jego 

działanie polega stworzeniu statystycznej reprezentacji dźwięków tworzących słowa. 

W implementacji tego modelu wykorzystywany jest szereg różnego typu algorytmów, 

a nawet ich kombinacje. Rodzaj zastosowanego algorytmu zależy od postawionego 

przed systemem problemu. Tak jak już wspomniano, dla systemu rozpoznawania głosu 

do tworzenia modelu akustycznego mówcy najbardziej odpowiednia jest metoda mie-

szanin rozkładów gaussa. W przypadku systemów rozpoznawania mowy do tworzenia 

modelu akustycznego danej części mowy najczęściej stosuje się ukryte modele Mar-

kowa (ang. Hidden Markov Model, HMM), sieci neuronowe oraz rozwiązania hybry-

dowe HMM/ANN. Ukryte modele Markowa bazują na koncepcji opisu rozpozna-

wanych klas za pomocą stanów i prawdopodobieństwa przejścia pomiędzy nimi oraz 

prawdopodobieństwa wystąpienia różnego typu obserwacji (wektorów parametrów). 

Proces Markowa polega na przejściu między zdefiniowanymi stanami, co opisują 

różnego typu prawdopodobieństwa przejścia. W kontekście rozpoznawania mowy 

opisanymi stanami mogą być np. fonemy. To, czy model pozostanie w danym stanie 

zależy od jego struktury – przejścia pomiędzy stanami oraz liczba stanów mogą być 

definiowane dowolnie. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że 

w danej chwili model znajduje się w danym stanie, zależy od stanów procesu w poprze-

dzających chwilach. Przejścia między stanami określone są poprzez prawdopodo-

bieństwo przejścia między stanami – prawdopodobieństwo przejścia do danego stanu 

w zależności od tego, w jakim stanie znajdował się model w chwili poprzedzającej. 

Prawdopodobieństwa te tworzą tzw. macierz stanów przejściowych. Gdy model 

znajduje się w danym stanie dokonywana jest tzw. obserwacja, czyli wyznaczenie 

wektorów parametrów. Następnie określane jest prawdopodobieństwo, tego, że dany 

wektor parametrów odpowiada danemu stanowi – prawdopodobieństwo wystąpienia 

obserwacji. Warunek początkowy HMM (tzw. prawdopodobieństwo π) to prawdopo-

dobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dany stan jest pierwszym stanem 

modelu. Realizacje stanów danego modelu są ukryte – w danej chwili czasu możliwe 

jest dokonanie jedynie jednej obserwacji i są to tzw. symbole wyjściowe. Wynikiem 

procesu HMM jest wyłonienie najbardziej prawdopodobnej obserwacji. W zastoso-

waniu modelu HMM do rozpoznawania mowy poszczególnym stanom mogą być 

przypisane fonemy, a rozpoznanie wyrazu następuje na podstawie przejścia między nimi. 
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Działanie sztucznych sieci neuronowych naśladuje procesy systemu nerwowego 

człowieka – pobudzeni neuronów w mózgu. Sieci neuronowe składają się z neuronów 

połączonych ze sobą powiązaniami (synapsami). Z synapsami związane są wagi, czyli 

wartości liczbowe, których interpretacja zależy od modelu. Dwie warstwy neuronów są 

wyróżnione – warstwa pierwsza jest to warstwa parametrów wejściowych – warstwa 

ostatnia jest to wyjście sieci. W oparciu o wagi synaps i funkcję aktywacji wyliczane są 

wagi neuronów aż do wyliczenia wyjścia. Sieci neuronowe buduje się na pewnym 

podzbiorze danych zawierających zarówno warstwy wejściowe, jak i wyjściowe (zbiór 

uczący). Wagi są tak dobierane, aby błąd dla zbioru uczącego był najmniejszy. W tym 

sensie mówimy o uczeniu się sieci. Zazwyczaj pierwszym etapem działania sieci jest 

agregacja danych wyjściowych. Jest to niezbędne, ponieważ elementy składowe sieci 

(neurony) są zwykle wyposażone w wiele wejść i jedno wyjście. Istnieje więc potrzeba 

przekształcenia wielu danych wejściowych (z uwzględnieniem wag) w jeden sygnał 

wypadkowy – pobudzenie sumaryczne. Pobudzenie to następnie kształtuje sygnał 

wyjściowy neuronu poprzez zdefiniowaną funkcję aktywacji. Najczęściej stosowanymi 

metodami agregacji jest agregacja liniowa oraz radialna. Wspomniana funkcja akty-

wacji jest wykorzystywana do określenia sposobu obliczania sygnału wyjściowego 

w oparciu o uzyskane w poprzednim etapie pobudzenie sumaryczne. Funkcja aktywacji 

określa sposób obliczania wartości sygnału wyjściowego danego neuronu na podstawie 

wartości sumarycznego pobudzenia. Zarówno sygnały podawane na wejście sieci, jak 

i powstały na wyjściu przyjmują wartości z ograniczonego przedziału. Na podstawie 

własności iloczynu skalarnego można wywnioskować, że wzrost sygnału wyjściowego 

danego neuronu ANN występuje, gdy położenie wektora wejściowego w odpowiada-

jącej sobie przestrzeni przypomina położenie wektora wag w przestrzeni wag. Oznacza 

to, że dany neuron dokonuje rozpoznania na podstawie tego, który z wektorów wejścio-

wych jest najbardziej podobny do wektora wag. Taki wektor zostaje wyróżniony przez 

ANN i uznany za prawidłową odpowiedź. Tak samo jak w przypadku systemów rozpo-

znawania głosu, automatyczne rozpoznawanie mowy również może być realizowane 

przez program napisany w języku Python. Do stworzenia modelu akustycznego 

i klasyfikacji opartych o ukryte modele Markowa można wykorzystać bibliotekę HMMs. 

Pozwala ona na zbudowanie dwóch rodzajów modeli: 

 dyskretnego w czasie HMM (klasyczny model HMM); 

 HMM czasu ciągłego (w modelu tym przejście stanu może nastąpić w czasie 

ciągłym, co pozwala na losowy rozkład czasów obserwacji). 

W tym celu można również wykorzystać moduł hmmlearn. 

Do stworzenia systemu ASR opartego o sieci neuronowe można wykorzystać 

bibliotekę Scikit-learn lub Keras. W bibliotece Scikit-learn znajdziemy wiele imple-

mentacji różnego typu sieci. Przykładem może być klasyfikator MLPClassifier 

z modułu sklearn.neural_network. Jest to klasyfikator oparty na wielowarstwowym 

perceptronie (ang. Multilayer Perceptron, MLP). Perceptron wielowarstwowy to sieć 

jednokierunkowa (wartości wag neuronów następnych warstw nie wpływają na 

wartości wag neuronów poprzednich warstw), której struktura zwykle obejmuje 

następujące warstwy: 

 warstwę wejściową; 

 warstwy ukryte; 
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 warstwę wyjściową. 

Neurony warstwy wejściowej rozprowadzają sygnały wejściowe do neuronów 

pierwszej z warstw ukrytych. Warstwy ukryte charakteryzują się tym, że nie ma do nich 

bezpośredniego dostępu zarówno od strony wejścia, jak i wyjścia sieci. W warstwach 

tych dochodzi do przetwarzania danych wejściowych tak, aby wynikowe dane 

wyjściowe były odpowiednio dopasowane do rozwiązania zadania postawionego sieci 

w warstwie wyjściowej. Warstwa wyjściowa to zbiór neuronów, których sygnały 

wyjściowe stanowią wyjście całej sieci. W klasyfikatorze MLPClassifier można 

zdefiniować m.in. takie parametry jak: 

 liczbę neuronów w warstwie ukrytej; 

 funkcję aktywacji warstwy ukrytej; 

 maksymalną liczbę iteracji. 

 Keras jest biblioteką na poziomie modelowym, co oznacza, że dostarcza wysoko-

poziomowe bloki umożliwiające tworzenie modeli głębokiego uczenia. Uczenie 

głębokie to dziedzina uczenia maszynowego. Określenie „głębokie” oznacza wielo-

warstwową reprezentację danych, a głębokość danego modelu określa liczbę warstw 

modelu danych. Uczenie głębokie opiera się na konstrukcji wielu (dziesiątek, setek) 

warstw reprezentacji danych, z których każda jest uczona w oparciu o dane trenin-

gowe. Do tworzenia reprezentacji danych są najczęściej wykorzystywane wielo-

warstwowe sieci neuronowe. W odróżnieniu do uczenia głębokiego, w uczeniu płytkim 

stosowane są zazwyczaj jedno lub dwuwarstwowe reprezentacje danych.  

Bloki biblioteki Keras nie obsługują operacji niskopoziomowych. Zamiast tego, 

opiera się ona na wyspecjalizowanych bibliotekach służących jako silnik backendowy. 

Oznacza to, że sama biblioteka Keras jest interfejsem (front-end) do innych bibliotek 

stanowiących wewnętrzną strukturę (back-end). Obecnie w bibliotece Keras są 

dostępne cztery biblioteki stanowiące silniki backendowe, z których najpopularniej-

szymi są TensorFlow i Theano. Biblioteka TensorFlow to podstawowa biblioteka 

umożliwiająca tworzenie oraz trening różnego typu modeli uczenia maszynowego. 

Biblioteka Theano umożliwia definiowanie, optymalizację i efektywną ewaluację 

wyrażeń matematycznych dokonywanych na macierzach wielowymiarowych.  

W bibliotece SpeechRecognition języka Python istnieje dostęp do gotowych 

systemów ASR takich firm jak Google, Microsoft czy IBM. Należy jednak pamiętać, 

że rozwiązania te są dedykowane do języka angielskiego. W przypadku innych 

języków nie można więc korzystać z gotowych rozwiązań. Mogą one posłużyć np. do 

wstępnego zrozumienia zasady działania systemów ASR, co można następnie 

wykorzystać do budowania własnego systemu.  

Język Python jest narzędziem, które pozwala na ich tworzenie, a jedynym jego 

ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Umożliwia on tworzenie własnych funkcji, klas, 

modeli, a nawet całych bibliotek. W pracy dyplomowej „Narzędzie do automatycznej 

detekcji niepożądanych elementów wypowiedzi w sygnale mowy” [34] zaprezento-

wano autorską metodę rozpoznawania samogłoski y o przedłużonym czasie trwania 

w mowie ciągłej opracowaną dla języka polskiego. Metoda ta opiera się na analizie 

przebiegu częstotliwości formantowych wyekstrahowanych z nagrania. Algorytm 

wygląda następująco: 
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1. Pomiar częstotliwości formantowych wyekstrahowanych z nagrania zawiera-

jącego mowę ciągłą tworząc zależność tych częstotliwości od czasu:        
2. Wyznaczenie pochodnej wykresu pierwszego formantu w funkcji czasu dla próbki 

zawierającej mowę ciągłą. 

3. Pomiar częstotliwości pierwszego formantu dla próbki modelowej. 

4. Wyznaczenie punktów detekcji na podstawie pochodnej z punktu 1 (określenie 

przebiegu badanego formantu). 

5. Wyznaczenie punktów detekcji na podstawie częstotliwości pierwszego formantu 

próbki modelowej (sprawdzenie, w których z wyznaczonych w punkcie 4 zakre-

sach znajduje się samogłoska y). 

6. Porównanie uzyskanych punktów detekcji 

Rozwiązanie to bazuje głównie na bibliotekach PraatIO, Scipy oraz Librosa. 

Biblioteka PraatIO pozwala na korzystanie z algorytmów zaimplementowanych 

w programie Praat, a więc wykorzystanie funkcji pomiaru częstotliwości formantowych. 

Biblioteka Librosa umożliwia operowanie plikami w formacie wav, a biblioteka Scipy 

pozwala na wykorzystanie funkcji splotu. Operacja ta została wykorzystana do wygła-

dzenia gradientów funkcji Fn(t), co pozwala na obserwacje jej zmian. Dodatkowo 

opracowano filtr śledzący wartości gradientu, który pozwala na zbadanie przebiegu 

wyznaczanej pochodnej. 

5. Systemy speech-to-text 

Rozpowszechnionym na szeroką skalę rodzajem systemów rozpoznawania mowy 

są tzw. systemy speech-to-text. Jest to specyficzny typ systemów ASR, którego celem 

jest transkrypcja sygnału mowy na tekst. Systemy te operują na dopasowaniu repre-

zentacji fonicznej danej części mowy do jej reprezentacji graficznej. W tego typu 

systemach, oprócz modelu akustycznego, występuje również model językowy. Podob-

nie jak w klasycznych systemach ASR, model akustyczny służy do konwersji nagrania 

na małe jednostki akustyczne, które następnie są porównywane ze wzorcami pocho-

dzącymi z mowy naturalnej. Zadaniem modelu językowego jest konwersja jednostek 

akustycznych na słowa i frazy oraz analiza relacji między wyrazami, w celu ustalenia, 

który z nich należy wywołać (napisać). W tego typu systemach, podobnie jak w innych 

systemach ASR, występuje jeden z dwóch modeli mówców: model zależny lub 

niezależny od mówcy. Tak jak już wcześniej wspomniano, system zależny od mówcy 

jest przystosowany do pracy z jednym określonym mówcą lub grupą mówców, 

a system niezależny od mówcy może być wykorzystywany przez niemal dowolnych 

użytkowników. Implementacja modeli speech-to-text również nie różni się od 

pozostałych systemów ASR i może być oparta o takie metody rozpoznawania jak: 

 dopasowywanie wzorców; 

 analiza statystyczna i modelowanie; 

 sztuczne sieci neuronowe. 

Sprawność systemów speech-to-text zależy od 3 kluczowych czynników: 

 jakości nagrania/transmisji mowy; 

 zawartości dialektów i akcentów; 

 zawartości homonimów w danym języku (różne znaczenie wyrazów identycznych 

pod względem brzmienia i pisowni). 
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Z uwagi na to, że celem systemów speech-to-text jest jedynie przepisanie transmito-

wanej przez mówcę mowy na tekst, nie wymaga to zrozumienia języka naturalnego. 

Takie algorytmy nie muszą rozumieć sensu wypowiedzi, jedynie dopasowują wzorce 

akustyczne do zapisu graficznego danych części mowy. Systemy odwrotne – text-to-

speech – to systemy syntezy mowy, które na podstawie zadanego tekstu budują 

wypowiedzi w postaci komunikatów głosowych. 

6. Przetwarzanie języka naturalnego 

Szczególnym przykładem systemów ASR są zaawansowane systemy rozumienia 

języka naturalnego (ang. Natural Language Understanding, NLU). Systemy te 

korzystają z zagadnienia przetwarzania języka naturalnego (ang. Natural Language 

Processing – NLP), które jest klasycznym przykładem aplikacji łączącej specjalnie 

dedykowane biblioteki języka Python i aspekty z zakresu akustyki. Zagadnienie to 

uwzględnia tworzenie aplikacji i usług, które są w stanie zrozumieć ludzki język. 

Aplikacje oparte na NLP to zarówno te, które rozpoznają treść wypowiedzi na podstawie 

tekstu (np. systemy rekomendacyjne profilujące reklamy), ale także zaawansowane 

systemy rozpoznawania mowy (np. asystenci głosowi). Obecnie najczęściej wykorzy-

stywanymi metodami NLP są te oparte o naukę o danych oraz uczenie maszynowe. 

Zagadnienie to jest aktualnie najprężniej rozwijaną technologią rozpoznawania mowy. 

W przypadku systemów NLP najczęściej mamy do czynienia z systemami hybry-

dowymi speech-to-text/NLP. Oznacza to, że w takich systemach rozpoznawanie 

logicznego sensu wypowiedzi nie odbywa się bezpośrednio na podstawie parametrów 

akustycznych. W pierwszej kolejności rozpoznawana mowa jest poddawana trans-

krypcji na tekst, a właściwe rozpoznawanie sensu wypowiedzi odbywa się na 

podstawie analizy uzyskanego tekstu.  

W języku Python można wyróżnić wiele bibliotek, które wspierają takie rozwiązania:  

 NLTK; 

 CoreNLP; 

 Gensim, 

 TextBlob; 

 SpaCy; 

 Polyglot; 

 Pattern; 

 Scikit–learn; 

 PyNLPI; 

 Vocabulary; 

 Quepy. 

NLTK jest podstawową biblioteką Pythona służącą do tworzenia aplikacji NLP, 

wspierającą takie zadania jak klasyfikacja, stemming (proces usuwania ze słowa koń-

cówki fleksyjnej, zostawiając jedynie temat wyrazu), tagowanie, parsowanie (analiza 

ciągu znaków w celu ustalenia jego struktury), rozumowanie semantyczne i tokeni-

zacja (rozdzielenie fragmentu tekstu na mniejsze jednostki zwane tokenami). Biblioteka 

ta umożliwia m.in. tworzenie adnotacji językowych dla tekstu, w tym granic tokenów 

i zdań, parsowanie zależności i składowych wypowiedzi, wnioskowania, czy przypisanie 

cytatów. CoreNLP obsługuje obecnie 6 języków: arabski, chiński, angielski, francuski, 
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niemiecki i hiszpański. Dodatkowo niektóre z komponentów CoreNLP mogą być 

zintegrowane z NLTK (co zwiększa wydajność NLTK). Gensim jest biblioteką Pythona, 

która specjalizuje się w identyfikacji podobieństwa semantycznego pomiędzy dwoma 

dokumentami poprzez modelowanie przestrzeni wektorowej i zestaw narzędzi do 

modelowania tematycznego. Może obsługiwać duże korpusy tekstowe za pomocą 

wydajnego strumieniowania danych i algorytmów przyrostowych. Biblioteka TextBlob 

zapewnia łatwy interfejs, który może posłużyć do najbardziej podstawowych zadań 

NLP, takich jak analiza sentymentu (automatyczna analiza tekstu w celu określenia 

stanu emocjonalnego autora oraz jego wpływu na emocje innych), pos-tagging (ozna-

czania słowa w korpusie – zbiorze tekstów zawierającym typowe użycia słów i kon-

strukcji językowych – do odpowiadającego mu znacznika części mowy, w oparciu 

o jego kontekst i definicję) czy ekstrakcja fraz rzeczownikowych (grup pojęciowych 

rzeczowników). Biblioteka spaCy pozwala na szybką analizę składniową. Polyglot 

oferuje szeroki zakres analiz i imponujące pokrycie językowe (pozwala rozpoznać do 

196 języków). Biblioteka Pattern pozwala na tagowanie (oznaczanie) części mowy, 

analizę odczuć, modelowanie przestrzeni wektorowej, klasyfikację SVM, klasteryzację 

czy wyszukiwanie n-gramów (statystyczne modele językowe umożliwiające przewidy-

wanie kolejnych elementów sekwencji). Wspomniana już wcześniej biblioteka Scikt-

learn może być wykorzystywana zarówno do rozpoznawania mowy z sygnału 

akustycznego, jak i do analizy tekstu zawierającego wypowiedzi. Zawiera ona szeroki 

zakres algorytmów do budowy modeli uczenia maszynowego. Oferuje wiele funkcji 

pozwalających na wykorzystanie metody bag-of-words (sposób reprezentacji danych 

tekstowych wykorzystywany do modelowania tekstu za pomocą algorytmów uczenia 

maszynowego) do tworzenia cech w celu rozwiązywania problemów klasyfikacji tekstu. 

Jest wyposażona w intuicyjne metody klas. Wadą tej biblioteki jest to, że nie wykorzy-

stuje sieci neuronowych do wstępnego przetwarzania tekstu. Dlatego do przetwarzania 

bardziej złożonych zadań należy użyć innych bibliotek NLP, a następnie powrócić do 

Scikit-learn w celu zbudowania modeli. Biblioteka PyNLPl może być używana do 

podstawowych zadań NLP, takich jak ekstrakcja n-gramów i list częstotliwości oraz do 

budowania prostych modeli językowych. Jest wyposażona również w bardziej złożone 

typy danych i algorytmy oraz analizatory składniowe dla formatów plików popular-

nych w NLP (np. FoLiA/Giza/Moses/ARPA/Timbl/CQL). Vocabulary to biblioteka 

Pythona do przetwarzania języka naturalnego, która jest w zasadzie słownikiem 

w formie modułu Pythona. Używając tej biblioteki, można dla danego słowa, uzyskać 

np. jego znaczenie, synonimy, antonimy, sklasyfikować jako część mowy lub uzyskać 

tłumaczenia. Quepy to specyficzny framework przeznaczony do przekształcania zapytań 

w języku naturalnym w zapytania w języku baz danych. Używa abstrakcyjnej seman-

tyki jako niezależnej od języka reprezentacji, która jest następnie mapowana do języka 

zapytań. 

7. Automatyczna klasyfikacja instrumentów muzycznych 

Problem automatycznego katalogowania czy też transkrypcji utworów audio na 

zapis symboliczny – np. w formie zapisu nutowego generuje potrzebę opracowania 

algorytmów i ich implementacji w systemach automatycznej klasyfikacji instrumen-

tów. Razem z systemami pozwalającymi na detekcję linii melodycznej i systemami 

pozwalającymi na dokonanie rozplotu [2] dźwięków instrumentów muzycznych 
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tworzone jest kompleksowe narzędzie pozwalające na automatyzację i przyspieszenie 

tych żmudnych czynności. Język Python wraz z bibliotekami uczenia maszynowego 

i sztucznej inteligencji, takimi jak TensorFlow, Keras i Scikit-learn jest szeroko stoso-

wany w problemie automatycznej klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych. 

W przypadku dźwięków monofonicznych, tj. niezawierających współbrzmień wielu 

dźwięków zadanie sprowadza się do wyznaczenia parametrów ekstensywnych dźwięku. 

Te wyznaczane są w oparciu o przebieg czasowy – kształt obwiedni lub częściej – 

w domenie częstotliwościowej z wykorzystaniem widma [1], widma melowego i para-

metrów MFCC [2], lub przekształcenia falkowego [3]. Na rysunku 1 przedstawiono 

spektrogramy dźwięku c1 (c w oktawie razkreślnej) wykonywanego na flecie (lewa 

strona rysunku) i na skrzypcach (prawa strona rysunku). Cieplejsze kolory symbolizują 

większą energię. W obu przypadkach widać wyraźnie ton podstawowy (pierwsza 

pozioma kreska), jak i kolejne składowe harmoniczne (poziome prążki) o natężeniach 

charakterystycznych dla danego instrumentu. 

  

Rysunek 1. Spektrogram dźwięku c1 dla (a) fletu poprzecznego i (b) skrzypiec 

Sama klasyfikacja może być oparta o algorytmy uczenia maszynowego, takie jak 

choćby klasyfikator KNN [6] lub z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych [7]. 

To ostatnie podejście – ze względu na dynamiczny rozwój sztucznych sieci neuro-

nowych – zdobywa szczególnie dużą popularność [8]. W przypadku sygnałów polifo-

nicznych zagadnienie staje się trudniejsze, jednak z wykorzystaniem spektrogramów 

melowych [3] i uczenia z wykorzystaniem głębokich sieci KNN osiągane przez 

badaczy rezultaty przekraczają 92% skuteczności rozpoznawania instrumentów [9].  

8. Automatyczne rozpoznawanie stylów muzyki klasycznej 

Zagadnienie automatycznego rozpoznawania stylów muzyki klasycznej jest zagad-

nieniem podobnym, acz bardziej skomplikowanym – ze względu na subtelne różnice 

w materiale dźwiękowym – do automatycznego rozpoznawania gatunków muzycznych. 

W przypadku tego drugiego problemu badacze parametryzują sygnał audio za 

pomocą wektora zbudowanego z następujących parametrów [11]: 

 częstotliwość przejść przez zero (zero crossing ratio) [9]; 

 centroidów spektralnych (spectra centroids) [9]; 

 strumienia widmowego (spectra flux) [9]; 

 tłumienia widma (spectra roll-off) [10]; 
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 chromagram [11]. 

Jeśli chodzi o rozpoznawanie stylów muzyki klasycznej, to badacze w zależności 

od tego czy materiał muzyczny ma zapis symboliczny, czy jest w formacie wav stosują 

różne metody parametryzacji. W przypadku sygnałów kodowanych w postaci symbo-

licznej, zapisanych w plikach musicxml badacze do parametryzacji sygnałów wyko-

rzystują biblioteki języka Python [10]:  

 music21 (do manipulacji danymi muzycznymi w postaci symbolicznej); 

 Numpy (do szyblkich obliczeń numerycznych). 

Parametry wykorzystywane do opisu sygnałów w postaci symbolicznej, to [10]: 

 średnia wysokość dźwięku; 

 średnia wysokość dźwięku ważona czasem trwania dźwięku; 

 odchylenie standardowe wysokości dźwięku; 

 średnia długość dźwięku; 

 odchylenie standardowe długości dźwięku; 

 znormalizowana liczba nut ze względu na wysokość dźwięku; 

 znormalizowana liczba nut ze względu na czas trwania dźwięku. 

W przypadku obu metod zapisu materiału dźwiękowego w procesie rozpoznawania 

stylów muzyki klasycznej autorzy posłużyli się autorskimi programami napisanymi 

w języku Python z wykorzystaniem metod klasyfikacji zaimplementowanych w Pytho-

nowych bibliotekach Scikit-learn n i TensorFlow. 

Jeśli chodzi o parametryzację sygnałów audio (najczęściej w formacie .wav) na 

potrzeby rozpoznawania stylów muzyki klasycznej, to badacze wykorzystują biblioteki 

języka Python, takie jak librosa (parametryzacja sygnałów), pyAudio (akwizycja 

sygnałów). 

Parametry wykorzystywane w procesie rozpoznawania stylów muzyki klasycznej 

są zbliżone do parametrów wykorzystywanych do rozpoznawania gatunków muzycz-

nych, tj. chromagram, spektrum, spektrum melowe, MFCC. 

9. Projekt narzędzia cyfrowego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie 

dyslektyka 

Język Python oraz systemy takie jak automatyczne rozpoznawanie mowy można 

wykorzystać również do tworzenia aplikacji komputerowych, mobilnych czy innych 

narzędzi cyfrowych. Po zauważeniu problemu społecznego, który ukazywał się jako 

stygmatyzacja osób z dysleksją w życiu codziennym, powstał pomysł projektu ułatwia-

jącego funkcjonowanie takim osobom. Projekt takiej pomocy cyfrowej polegał na 

stworzeniu aplikacji, z pomocą której można by było, z użyciem systemu automa-

tycznego rozpoznawania mowy, odczytywać, rozpoznawać i wyznaczać problematyczne 

słowa i wyświetlać ich definicję lub definicje, żeby ułatwić posługiwanie się językiem.  

Do wykonania projektu została wybrana biblioteka SpeechRecognition języka 

Python. Jest ona wspierana m.in. przez Google, IBM czy Microsoft. Korzystając z już 

gotowych algorytmów, można było wykrywać nagranie w formacie .wav. Zebrano 

grupę ochotników, 10 studentek i 10 studentów. Nagrano ich wypowiedzi 12 słów 

angielskich, podzielonych na dwie listy składające się z 6 słów. Słowa w liście nr 1 

zostały dobrane tak, aby mogły sprawiać trudności w wypowiedzeniu ich. W drugiej 

liście natomiast zawarto słowa proste do wypowiedzenia jednak z różną liczbą sylab, 
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po dwa słowa jednosylabowe, dwusylabowe oraz trzysylabowe. Listy stworzono tak, 

aby jak najlepiej przetestować bibliotekę SpeechRecognition. Język angielski został 

wybrany ze względu na łatwiejszą detekcję niż w przypadku języka polskiego. 

Lista nr 1:  

 Cat; 

 car, 

 three; 

 tree; 

 comfortable; 

 redemption. 

Lista nr 2: 

 book; 

 red; 

 yellow; 

 hello; 

 animal; 

 eleven. 

Po wykonaniu testów zauważono możliwości polepszenia detekcji poprzez pracę 

nad nagraniami. Dzięki temu słowa będą jeszcze lepiej wykrywane. Do pracy na cyfro-

wym sygnale audio można wykorzystać inne, już wcześniej wymienione biblioteki, np. 

Librosa czy pyAudio.  

Algorytm aplikacji wygląda następująco: użytkownik włącza nagrywanie i wypo-

wiada słowo, którego chce poznać pisownię i definicję. Aplikacja odczytuje nagranie 

i wynajduje z bazy wykryte słowo i pasujące do niego definicję lub definicje. Następnie 

wypisuje na ekranie wypowiedziane słowo i definicję lub definicje.  

10. Projekt kalkulatora izolacyjności akustycznej 

Pomysł na projekt kalkulatora izolacyjności akustycznej powstał w sekcji Hałasów 

i Wibracji w Studenckim Kole Naukowym Audio Engineering Society na Politechnice 

Wrocławskiej. Studenci chcieli stworzyć narzędzie, które będzie odczytywało wyniki 

pochodzące z profesjonalnego miernika używanego podczas zajęć laboratoryjnych na 

uczelni i obliczało izolacyjność akustyczną przegrody budowlanej. Otrzymali przykła-

dowe wyniki, na podstawie których, mogli później opracować swój projekt. Wybrali 

język Python do wykonania projektu ze względu na łatwość w programowaniu i projek-

towaniu algorytmów. Podzielili się funkcjami, które następnie napisali i przetestowali.  

Ze względu na to, że natywnym sposobem notacji wyników wcześniejszych ekspery-

mentów były skoroszyty arkusza kalkulacyjnego, dlatego zdecydowano się na wyko-

rzystanie biblioteki Pandas, która pozwala na efektywne przetwarzanie tak zseriali-

zowanych danych. Pandas jest to biblioteka pozwalająca na manipulowanie plikami 

.csv oraz zapisywanie danych w formacie pandas DataFrame. Wyniki otrzymywane 

z miernika są zapisywane właśnie w takiej postaci, dlatego ta biblioteka nadaje się do 

tego idealnie. Oprócz niej wykorzystano w projekcie narzędzia do wprowadzania 

danych z klawiatury, co umożliwia użytkownikowi na zdefiniowanie wymiarów pomiesz-

czeń pomiarowych. Jednak dwoma głównymi problemami, których rozwiązywanie 

można było zautomatyzować wykorzystując programowanie w języku Python, są: 
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1. Wyznaczenie izolacyjności akustycznej właściwej. 

2. Wyznaczanie ważonego jednoliczbowego wskaźnika oceny izolacyjności aku-

stycznej. 

Zgodnie z normą PN-EN ISO 717-1 izolacyjność akustyczna właściwa jest wyzna-

czana na podstawie średnich wartości poziomów ciśnienia akustycznego dla każdej 

z częstotliwości pasma tercjowego (średnia ze wszystkich pomiarów wykonanych 

w danym punkcie pomiarowym). Następnie należy uwzględnić poprawkę wynikającą 

z poziomu tła akustycznego. W tym celu należało sprawdzić, czy wartość poziomu 

ciśnienia akustycznego sygnału pomiarowego dla danego wyniku pomiaru jest większa 

bądź mniejsza od tła akustycznego od 6 dB. W zależności od uzyskanej różnicy opra-

cowany program uwzględnia dla danego wyniku pomiarowego odpowiednią poprawkę 

(określoną w przytoczonej normie). Po uwzględnieniu poprawki tła opracowany 

algorytm obliczał izolacyjność akustyczną właściwą, czyli zdolność danego materiału 

do ograniczenia przepływu dźwięku, dla każdego z badanych pasm. Do obliczenia tych 

wartości korzystał zarówno z danych pobranych z miernika i wymiarów pomieszczenia 

oraz przegrody podanej do programu przez użytkownika, ale także z pomiarów czasu 

pogłosu pochodzących z innego urządzenia pomiarowego. Zaprojektowany algorytm 

oblicza jednoliczbową wartość uśrednionego czasu pogłosu, która jest następnie wyko-

rzystana do wyznaczenia chłonności akustycznej badanego pomieszczenia odbiorczego. 

Wszystkie opisane operacje zostały zautomatyzowane poprzez implementację w języku 

Python odpowiednich mechanizmów matematycznych. Zgodnie z wytycznymi normy 

PN-EN ISO 717-1 do wyznaczania jednoliczbowego wskaźnika oceny izolacyjności 

akustycznej należy przeprowadzić procedurę normową, która polega na dopasowaniu 

normowej krzywej odniesienia do krzywej określonej na podstawie pomiarów. Jest to 

przykład problemu optymalizacyjnego. Krzywą normową zdefiniowaną w normie 

należy przesuwać skokowo co 1 dB w kierunku krzywej pomiarowej aż do momentu, 

w którym suma niekorzystnych odchyleń będzie możliwie jak największa, lecz nie 

przekroczy przy pomiarach w pasmach 1/3 oktawowych wartości 32 dB. Wspomniane 

niekorzystne odchylenie to sytuacje, w których wynik pomiaru jest mniejszy od 

wartości krzywej odniesienia. Szukana wartość ważonego jednoliczbowego wskaźnika 

oceny izolacyjności akustycznej to wartość w decybelach, krzywej odniesienia dla 500 Hz, 

po przesunięciu jej zgodnie z opisaną procedurą. Kolejnymi etapami prac nad 

opisanym kalkulatorem było wyznaczenie widmowych wskaźników adaptacyjnych, 

które pozwalają na uwzględnienie charakteru dominującego w badanej przestrzeni, 

źródła hałasu. W tym celu skorzystano z odpowiednich widm zawartych w normie. 

Procedurę wyznaczania opisanych wskaźników również zaimplementowano w postaci 

autorskich funkcji w języku Python.  

Dzięki językowi programowania Python możliwe jest stworzenie takiego narzędzia 

dopasowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika. Projekt aplikacji stworzono 

tak, aby na wejściu użytkownik podał wymiary pomieszczenia odbiorczego oraz prze-

grody, następnie korzystając z danych pomiarowych wyliczyć m.in. wartości średniej 

w pasmach 1/3 oktawowych w zakresie od 50 do 5000 Hz dla punktów odbiorczych 

i nadawczych. Podczas projektowania tej aplikacji wzięto pod uwagę niepewności 

jednoliczbowego współczynnika izolacyjności akustycznej przegrody budowlanej, tak 

aby dodawać poprawki do obliczeń.  
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11. Podsumowanie 

W niniejszym rozdziale przedstawiono spektrum zastosowań języka Python w pro-

blematyce cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych. Przedstawiono przykłady 

bibliotek wykorzystywanych do systemów automatycznego rozpoznawania głosu, 

systemów automatycznego rozpoznawania emocji, systemów automatycznego rozpo-

znawania mowy, systemów speech-to-text, przetwarzania języka naturalnego, auto-

matycznego klasyfikowania instrumentów muzycznych, automatycznego rozpoznawania 

stylów muzyki klasycznej, projektu narzędzia cyfrowego ułatwiającego codzienne 

funkcjonowanie dyslektyka oraz projekt kalkulatora izolacyjności akustycznej. 
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Spektrum zastosowań języka Python w problematyce cyfrowego przetwarzania 

sygnałów akustycznych 

Streszczenie 

W niniejszej pracy omówiono szereg zastosowań języka programowania Python do przetwarzania sygnałów 

akustycznych. Opisano jak język ten może być wykorzystywany do rozpoznawania głosu, mowy, emocji, 

instrumentów muzycznych, czy stylów muzycznych. Omówiono również zastosowanie tego języka do 
opracowywania praktycznych narzędzi – systemu wspomagania dyslektyków oraz kalkulatora izolacyjności 

akustycznej. Do przetwarzania sygnałów akustycznych mogą być wykorzystywane zarówno biblioteki 

dedykowane do tego sygnału, takie jak: Librosa, pyAudio, Pydub czy pyAudioAnalysis ale również wiele 

operacji matematycznych i predefiniowanych klasyfikatorów. Za pomocą języka Python cyfrowy sygnał 

akustyczny można zapisać w postaci macierzy liczb, co następnie pozwala na jego analizę przy wyko-

rzystaniu wszelkiego rodzaju narzędzi opartych o statystykę oraz rachunek prawdopodobieństwa. Dlatego 

też w przypadku takich sygnałów można zastosować wszelkiego rodzaju metody wykorzystywane w nauce 

o danych i uczeniu maszynowym. Są to takie biblioteki jak: Padas, scikit-learn czy PyTorch. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na wszelkiego rodzaju problemy rozpoznawania sygnałów akustycznych, które podob-

nie jak automatyzacja rozpoznawania innego rodzaju sygnałów czy powiązań danych, może być oparta 

o mnogość dedykowanych bibliotek. Przykładem takiego zastosowania języka Python jest problematyka 

przetwarzania języka naturalnego (NLP – ang. Natural Language Processing), która jednocześnie łączy ze 
sobą niskopoziomowe rozpoznawanie wzorców akustycznych części mowy (systemy speech-to-text) oraz 

wysokopoziomowe wnioskowanie sensu logicznego mowy naturalnej. W języku Python zaimplemento-

wano w tym celu specjalną bibliotekę NLTK oraz szereg innych narzędzi. 

Słowa kluczowe: akustyka, Python, NLP, DSP, rozpoznawanie 

Spectrum of Python language applications in the problem of digital acoustic 

signal processing  

Abstract 

This paper discusses a number of applications of the Python programming language for acoustic signal 

processing. It describes how this language can be used to recognize voice, speech, emotions, musical 

instruments, or musical styles, but also the use of this language to develop practical tools – a dyslexic 

support system and a sound insulation calculator. For acoustic signal processing can be used dedicated to 

audio signal libraries, such as Librosa, pyAudio, Pydub, or pyAudioAnalysis, but also many mathematical 
operations and predefined classifier. Using the Python language, a digital acoustic signal can be stored as 

a matrix of numbers, which can be analyzed using all kinds of tools based on statistics and probability. 

Therefore, all kinds of methods used in data science and machine learning can be applied to such signals. 

These include libraries such as Padas, Scikit-learn, and PyTorch. Particular attention should be paid to all 
kinds of acoustic signal recognition problems, which, like the automation of recognition of other kinds of 

signals or data links, can be based on a multitude of dedicated libraries. An example of such an application 

of Python is Natural Language Processing (NLP), which combines low-level pattern recognition of 

acoustic parts of speech (speech-to-text systems) and high-level logical sense inference of natural speech. 
For this purpose in the Python language have been implemented a special NLTK library and a number of 

other tools. 

Keywords: acoustics, Python, NLP, DSP, recognition 
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Metodyka badań wpływu uwarunkowań 
technologicznych na jakość harmonogramu produkcji 

1. Wprowadzenie 

Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne dążą do minimalizacji kosztów wytwa-
rzania oraz magazynowania, maksymalizacji wykorzystania posiadanych zdolności 
produkcyjnych, skracania cykli produkcyjnych, redukcji zapasów, jak i też dynamicz-
nego dostosowania asortymentu i tempa produkcji do zamówień składanych przez 
klientów. Coraz częściej charakteryzują się także możliwością personalizacji produktów 
oraz współbieżnym przebiegiem operacji technologicznych. Z kolei, klienci kładą 
coraz większy nacisk na dotrzymywanie terminów realizacji zamówień oraz szybką 
odpowiedź na zapytania ofertowe. W związku z tym, w celu pogodzenia powyższych 
czynników, rosnącą popularność zyskują rozwiązania wspomagające i automatyzujące 
proces harmonogramowania produkcji [1-4], czyli systemy klasy APS (ang. Advanced 
Planning System). 

Podstawą systemów APS jest harmonogramowanie zadań, które polega na przy-
dzieleniu zasobów przedsiębiorstwa do określonych zadań w odpowiednich przedziałach 
czasowych. W kontekście zarządzania produkcją, zasobami są pracownicy, maszyny, 
linie, gniazda produkcyjne oraz materiały. W praktyce przemysłowej zadania repre-
zentują konkretne operacje technologiczne procesu produkcyjnego [5, 6].  

Rozwojowi systemów klasy APS sprzyja trwająca obecnie rewolucja przemysłowa 
określana angielskim mianem Industry 4.0, która jak przedstawiono na rysunku 1, dąży 
do pełnej integracji wszystkich zasobów uczestniczących w produkcji za pomocą 
interfejsów sieciowych [7, 8].  

Z tego względu w literaturze można znaleźć wiele prac opisujących możliwości 
wynikające z rosnącej popularności technologii radiowych identyfikatorów (ang. Radio-
frequency identification, RFID) oraz Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) [9]. 
Poza zaawansowanymi technologiami dane można także pozyskiwać metodami 
manualnymi, np. ze zgłoszeń pracowników realizujących operacje procesu technolo-
gicznego i korzystających ze skanerów kodów kreskowych i kodów QR czy też 
interfejsów webowych dostępnych z poziomu tabletów czy telefonów. 

1.1. Harmonogramowanie produkcji 

W literaturze wymienia się wiele modeli harmonogramowania produkcji. Każdy 
z modeli w pewnym stopniu upraszcza proces harmonogramowania w porównaniu do 
warunków rzeczywistych. Do najpopularniejszych modeli można zaliczyć problem 
szeregowania zadań na jednej maszynie (ang. Single Machine), problem harmonogra-
mowania zadań na maszynach równoległych (ang. Parallel Machine), problem 
przepływowy (ang. Flow Shop), problem gniazdowy (ang. Job Shop), problem otwarty 
(ang. Open Shop) czy harmonogramowanie odporne (ang. Robust Scheduling) [5, 11]. 
                                                                   
1 piotr.cieplinski@polsl.pl, Katedra Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika 

Śląska, www.polsl.pl.  
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Rysunek 1. Rewolucje przemysłowe [10] 

Współcześnie do rozwiązywania problemów harmonogramowania jest wykorzy-
stywany szeroki zakres metod i algorytmów, których dobór zależy od złożoności 
obliczeniowej problemu i stopnia jego uproszczenia. Metody można ogólnie podzielić 
na dokładne i przybliżone, gdzie do najpopularniejszych można zaliczyć np. determini-
styczną metodę ścieżki krytycznej (ang. Critical Path Method, CPM) oraz proba-
bilistyczną metodę PERT (ang. Project Evaluation and Review Technique) [12].  

Analizując stopień zaawansowania problematyki harmonogramowania produkcji, 
można stwierdzić, że zależy on w szczególności od środowiska produkcyjnego. 
W środowiskach złożonych harmonogramowanie może zostać sprowadzone do rozpa-
trywania problemu NP-trudnego, gdzie powyżej wymienione metody są nieskuteczne. 
W takich przypadkach, do odpowiedniego harmonogramowaniu produkcji wykorzy-
stuje się bardziej zaawansowane algorytmy przybliżone, gdzie jako jedne z najpopular-
niejszych można wymienić algorytm mrówkowy (ang. Ant Colony Optimization) [6, 
13-15], algorytm genetyczny (ang. Genetic Algorithm) [6, 16-18], algorytm roju 
cząstek (ang. Particle Swarm Optimization) [19-21] czy symulowane wyżarzanie (ang. 
Simulated Annealing) [22, 23]. 

Głównym problemem w obszarze harmonogramowania produkcji jest fakt, że mimo 
dużej liczby prac niewiele z nich przedstawia rezultat praktycznego zastosowania 
przedstawionych struktur i modeli w przemyśle. Przykładowo, w pracy [24] na 186 
przeanalizowanych rozwiązań tylko 5 zostało wykorzystanych w rzeczywistych 
warunkach produkcyjnych. 

Jednym ze źródeł problemów z weryfikacją metod harmonogramowania jest fakt, 
że najlepszym środowiskiem badawczym dla wszelkich nowych rozwiązań z powyż-
szego zakresu byłoby rzeczywiste przedsiębiorstwo produkcyjne. Jednak wykonywanie 
badań w trakcie trwania procesu produkcyjnego może powodować powstawanie 
anomalii produkcyjnych, które najczęściej generują realne straty finansowe firmy. 
W związku z tym powstała koncepcja wirtualnego przedsiębiorstwa, które jest modelem 
symulacyjnym rzeczywistego przedsiębiorstwa produkcyjnego, który pozwala przepro-
wadzić bezpieczne eksperymenty w zakresie organizacji produkcji. 

1.2. Wirtualne przedsiębiorstwo 

Wirtualne przedsiębiorstwo to model symulacyjny, który ma za zadanie m.in. od-
zwierciedlać przebieg realizacji procesów produkcyjnych oraz pozwolić na optyma-
lizację systemu produkcyjnego w czasie rzeczywistym poprzez m.in. wykrywanie 
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wąskich gardeł [25], analizę kosztów produkcji i transportu dla różnorodnych scena-
riuszy [26], ocenę zdolności produkcyjnych [27], wdrażanie nowych technologii [27].  

Podobnie jak wcześniej wspomniane systemy klasy APS, wirtualne przedsię-

biorstwa stają się coraz ważniejsze w czasach Przemysłu 4.0. Wynika to z faktu, że 

zaawansowane metody symulacji komputerowej przedsiębiorstw produkcyjnych 

pozwalają na zwiększenie wydajności systemów produkcyjnych, co przekłada się na 

zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku [25]. 

Głównym problemem badawczym w symulacji systemu produkcyjnego jest dosto-

sowanie modelu do różnorodnych procesów technologicznych i dynamicznych zmian 

zachodzących w czasie rzeczywistym [29] oraz konieczność pozyskania odpowiednich 

danych pochodzących z rzeczywistego procesu produkcji [25]. 

Obecnie trwają także próby wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości 

(ang. Virtual Reality, VR) do graficznej prezentacji wyników analizy i optymalizacji 

procesu produkcyjnego w wirtualnych przedsiębiorstwach [25, 30]. Dodatkowo można 

także znaleźć modele, które umożliwiają analizę firmy w szerszym zakresie niż sam 

proces produkcyjny, gdzie przykładem jest praca [31], w której autorzy zaimplemen-

towali model symulacyjny badający wszystkie procesy biznesowe znajdujące się 

w analizowanym przedsiębiorstwie. 

2. Identyfikacja uwarunkowań technologicznych wpływających 

na przebieg procesu technologicznego 

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne realizuje proces produkcyjny w oparciu 

o własne procesy technologiczne, w których każda czynność posiada określony czas 

i koszt, który należy ponieść, aby ją wykonać. Wspomniany czas i koszt nazywamy 

uwarunkowaniami technologicznym.  

Uwarunkowania procesów technologicznych są jedną z kluczowych informacji 

wymaganych do wygenerowania harmonogramu produkcyjnego, który następnie zostaje 

przekazany do realizacji. Na etapie jego realizacji może dojść do rozbieżności pomiędzy 

zaplanowanym a rzeczywistym czasem i kosztem realizacji harmonogramu produk-

cyjnego. Przyczynami tych rozbieżności mogą być różne czynniki, które częściowo 

zidentyfikowano na podstawie literatury. 

2.1. Czynniki związane z pracownikami 

Literatura dotycząca zróżnicowania produktywności wśród pracowników wskazuje 

wiele czynników mających wpływ na jej wartość. Jednym z najbardziej podstawowych 

czynników jest ergonomia warunków pracy, która poza produktywnością wpływa 

także na bezpieczeństwo i komfort pracy. Według autorów [32] ergonomia pracy 

stanowi absolutne minimum, które należy dostarczyć pracownikom podczas wykony-

wania pracy. Kolejnym istotnym czynnikiem jest motywacja, która zdaniem autorów 

[32] jest szczególnie istotna w powtarzalnych zadaniach produkcyjnych, ponieważ 

pracownik może je postrzegać jako nudne i monotonne, co obniża jego motywację do 

pracy, co także potwierdzono w [32]. Ponadto, badania poziomu motywacji pracow-

ników wskazane w pracach [33-35] wykazały, że twarde cele przynoszą lepszą moty-

wację w porównaniu do przyjętych do osiągnięcia łatwych celów, co przedkłada się 

również na zwiększenie produktywności pracownika. Z kolei, w przypadku braku 

określenia celów, w niektórych przypadkach można podnieść wydajność pracownika 
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za pomocą zachęty finansowej [33, 34]. Dodatkowo, jak wskazują autorzy pracy [32] 

na wydajność pracownika, oprócz zachęty finansowej, istotny wpływ mają normy 

produkcyjne oraz reakcje na wyniki, co jest odmienną obserwacją od przedstawionej 

w pracach [36, 37]. 

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wydajność pracy pracownika jest czas 

pracy. W literaturze wskazuje się wyniki badań potwierdzające, że wydajność pracow-

ników jest zmienna w zależności od pory roku [38, 39], dnia tygodnia [38-40], zmiany 

roboczej [40], pory dnia (godziny) [38, 40-42]. 

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wydajność pracy w procesie 

produkcyjnym jest poziom umiejętności pracowników. Zróżnicowanie poziomu może 

wynikać ze stażu pracy pracownika w przedsiębiorstwie, stopnia przeszkolenia oraz 

indywidualnych zdolności pracownika. Doświadczenie i umiejętności pracownika 

pozytywnie wpływają na wydajność pracy, ponieważ taki pracownik, znając proces, 

łatwiej sobie radzi w niestandardowych sytuacjach (np. przestojach, awariach), co 

z kolei wpływa na zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu. Wskazuje się, 

iż ważniejsze i trudniejsze zadania w procesie powinny być rozdzielane wśród bardziej 

doświadczonych i lepiej przeszkolonych pracowników, natomiast należy również 

uwzględnić szkolenie młodszej kadry i przydzielać takie zadania tym mniej doświad-

czonym. Podczas przydzielania trudnych i ważnych zadań dla niedoświadczonych 

pracowników, istotne jest jednak uwzględnienie możliwości wydłużonego czasu wyko-

nywania operacji, większego prawdopodobieństwem błędnego wykonania zadania. 

Powoduje to, że należy zaangażować dodatkowego, bardziej doświadczonego pracow-

nika do nadzoru bądź pomocy [43-46]. 

Często umiejętności pracownika wynikają z doświadczenia zawodowego uzyskanego 

przy wykonywaniu pracy na danym stanowisku. Doświadczenie to można rozumieć 

jako ilość doświadczenia związanego z pracą, które dana osoba zdobyła w trakcie 

swojej kariery, Przyjmuje się, że im pracownik jest starszy tym jest on bardziej 

doświadczony. Pomimo tego, że wiek pracownika jest dobrze skorelowany z jego 

doświadczeniem zawodowym, to jednak są to dwa osobne wskaźniki. Wynika to 

z tego, że proces starzenia odnosi się w szczególności do zmian fizjologicznych oraz 

zmian w potrzebach psychospołecznych w ciągu całego życia jednostki, co wpływa na 

wszystkie dziedziny i poziom życia. Z kolei, akumulacja doświadczenia zawodowego 

może lepiej wpływać na reakcje poznawcze i afektywne w miejscu pracy. Uwzględ-

niając jednak zmienną ścieżkę kariery, niektórzy starsi pracownicy mogą mieć małe 

doświadczenie w określonej branży, jeśli wcześniej pracowali w innych dziedzinach. 

Na tej podstawie wskazuje się zatem, że ilość doświadczenia zawodowego pracownika 

nie zawsze jest proporcjonalna do jego wieku [47-54]. 

2.2. Czynniki związane z urządzeniami 

Park maszynowy ma istotny wpływ na wydajność produkcji w przedsiębiorstwie. 

W przypadku maszyn i narzędzi przykładowymi czynnikami wpływającymi na cało-

ściowy koszt produkcji jest energochłonność, szybkość pracy czy niezawodność. Kolejne 

generacje maszyn i narzędzi zwykle niosą ze sobą poprawę powyższych parametrów, 

ale przykładowo w przypadku pras przemysłowych wymiana parku maszynowego jest 

dużą inwestycją, zatem takie zmiany odbywają się zazwyczaj rzadko. Maszyny takie 

jak prasy są projektowane z założeniem wieloletniej eksploatacji, stąd w polskich 
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przedsiębiorstwach pracują maszyny nawet z początku lat 50. XX w. W trakcie 

wieloletniej eksploatacji maszyna ulega procesom zużycia, co powoduje coraz częstsze 

występowanie awarii, przestojów, a niekiedy nawet wzrost energochłonności, co 

wymusza w pewnym momencie zakup nowej maszyny lub modernizację dotych-

czasowej, w zależności od kosztów obydwu inwestycji. Nie każde przedsiębiorstwo 

decyduje się na poniesienie takich kosztów, dlatego wymiana lub modernizacja 

rozkładane są w czasie. W przypadku, jeżeli jest to możliwe, w procesie wykorzystuje 

się inne maszyny z hali produkcyjnej, aby zapewnić ciągłość produkcji [55, 56]. 

2.3. Czynniki związane z ułożeniem poszczególnych operacji 

technologicznych 

Koszt przezbrojeń rośnie wraz ze zmniejszaniem partii produkcyjnej, natomiast 

zbyt duża partia produkcyjna wymaga zagwarantowania dużej ilości zapasu materiało-

wego, co zwiększa koszty magazynowe. Metodyka doboru optymalnej wielkości partii 

została zaproponowana między innymi w pracach [57-67]. 

Poza przezbrojeniem istnieją także inne relacje pomiędzy operacjami technolo-

gicznymi, takie jak np. minimalne i maksymalne czasy przejścia produktu pomiędzy 

nimi. Dla przykładu w branży motoryzacyjnej jednym z etapów produkcji samo-

chodów jest lakierowanie, po którym pomalowane elementy należy wysuszyć, zanim 

przejdą do następnego etapu produkcji. Proces suszenia można zrealizować poprzez 

pozostawienie elementu w temperaturze otoczenia lub przyspieszyć, wykorzystując np. 

suszarki. Zaprojektowanie takiego procesu może być poprzedzone opracowaniem 

modelu symulacyjnego, który pozwoli na obliczenie optymalnych parametrów procesu 

suszenia [68, 69]. 

Kolejnym przykładem zależności pomiędzy operacjami produkcyjnymi jest harto-

wanie stali. W celu uzyskania wymaganych właściwości wyrobu należy m.in. nagrzać 

materiał do odpowiedniej temperatury i w odpowiednio krótkim czasie go schłodzić 

[70]. Porównując tę operację z wyżej wymienionym procesem suszenia, można stwier-

dzić, że w przeciwieństwie do procesu lakierowania, w procesie hartowania stali 

produkt wychodzący z operacji nagrzewania należy dostarczyć w ograniczonym czasie 

do następnej operacji chłodzenia. 

3. Metodyka badań 

Obecne metody harmonogramowania uwzględniają kompleksowej analizy wpływu 

uwzględnienia zmiennych warunków realizacji operacji technologicznych na jakość 

harmonogramu rozumianą jako czas i koszt jego realizacji. W związku powyższym 

stanem rzeczy autorzy niniejszej publikacji podjęli próbę utworzenia nowej metodyki 

harmonogramowania, która wykorzystując analizę danych pochodzących z przed-

siębiorstwa produkcyjnego uwzględniałaby m.in. czynniki przedstawione w poprzed-

nim rozdziale. Utworzenie takiej metodyki wymaga weryfikacji jej skuteczności oraz 

porównania efektywności w zestawieniu z dotychczasowymi rozwiązaniami. W związku 

z tym zaproponowano utworzenie modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, który pozwoli 

na symulację realizacji dostarczonego harmonogramu produkcyjnego z uwzględnieniem 

wpływu uwarunkowań technologicznych na przebieg produkcji. 
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3.1. Charakterystyka wybranych firm produkcyjnych 

Na potrzeby budowy modelu wirtualnego przedsiębiorstwa pozyskano informacje 

i dane z trzech firm produkcyjnych. Pierwsza zajmuje się budową maszyn na potrzeby 

przemysłu górniczego i charakteryzuje się produkcją jednostkową. Jeden produkt składa 

się nawet z kilkuset półproduktów, które także są wytwarzane w tym przedsiębiorstwie. 

Proces produkcyjny tym przedsiębiorstwie obejmuje wiele czynności, wśród których 

możemy wymienić m.in. wypalanie blach, śrutowanie, spawanie, wytaczanie oraz 

ręczny montaż. Na rysunkach 2-3 przedstawiono przykładowe procesy technologiczne 

na półprodukty wytwarzane w omawianym przedsiębiorstwie. 

Kolejne dwie firmy produkcyjne funkcjonują w branży elektrycznej. Ich produkcja 

to także produkcja jednostkowa. W odróżnieniu od pierwszego przedsiębiorstwa, oba 

zakłady posiadają znacznie mniej rozbudowany proces technologiczny, który w szcze-

gólności opiera się na ręcznym montażu oraz drobnych operacjach pomocniczych, jak 

np. cięcie. 

Informacje pozyskane z każdej z opisanych firm potwierdzały zmienne koszty oraz 

czasy trwania realizacji każdej z operacji technologicznych. Do najważniejszych reguł 

zaobserwowanych w poszczególnych firmach był wpływ doświadczenia oraz indywi-

dualnych umiejętności pracowników na efektywność pracy. W pierwszym przedsię-

biorstwie, w przypadku niektórych operacji technologicznych stwierdzono obecność 

różnych maszyn, które można wykorzystać do jej realizacji. Poszczególne, zamiennie 

stosowane maszyny nie zawsze jednak pozwalały na wykonanie konkretnej operacji 

technologicznej w takim samym czasie. 

 

Rysunek 2. Proces technologiczny produkcji 1 szt. pierścienia silnika. Na niebiesko zostały oznaczone 

artykuły wejściowe i wyjściowe, na zielono operacje produkcyjne, na żółto wymagani pracownicy,  

na różowo wymagane maszyny [opracowanie własne] 
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Dodatkowo zaobserwowano, że nowi, mało doświadczeni pracownicy znacznie 

zwiększają ryzyko powstania wyrobu niezgodnego w procesach montażu. 

 

Rysunek 3. Proces technologiczny produkcji 1 szt. tulei. Na niebiesko zostały oznaczone artykuły wejściowe 

i wyjściowe, na zielono operacje produkcyjne, na żółto wymagani pracownicy,  

na różowo wymagane maszyny [opracowanie własne] 

3.2. Implementacja modelu wirtualnego przedsiębiorstwa 

Jak już wcześniej wspomniano, model wirtualnego przedsiębiorstwa został zaim-

plementowany w oparciu o czynniki opisane w rozdziale 2 oraz obserwacje i dane 

z rzeczywistych firm produkcyjnych. Schemat modelu został przedstawiony na 

rysunku 4. W przedmiotowym modelu zaimplementowano następujące reguły: 

 wpływ doświadczenia na wydajność – wraz ze wzrostem doświadczenia pracow-

nika maleje ryzyko wykonania przydzielonej operacji technologicznej w czasie 

dłuższym niż technologiczny i rośnie szansa zrealizowania jej w czasie krótszym od 

technologicznego; 

 wpływ doświadczenia na prawdopodobieństwo wytworzenia wyrobu niezgodnego – 

wraz ze wzrostem doświadczenia pracownika maleje ryzyko wytworzenia wyrobu 

niezgodnego; 

 wpływ dnia tygodnia na wydajność – w poniedziałek i piątek wydajność jest niższa 

niż w pozostałe dni tygodnia; 



 

Metodyka badań wpływu uwarunkowań technologicznych na jakość harmonogramu produkcji 

 

251 

 wpływ monotonii pracy na prawdopodobieństwo wytworzenia wyrobu nie-

zgodnego – do dwóch godzin ciągłego wykonywania jednej czynności montażowej 

prawdopodobieństwo wytworzenia wyrobu niezgodnego jest stałe, natomiast po 

przekroczeniu dwóch godzin zaczyna rosnąć. 

 

Rysunek 4. Model wirtualnego przedsiębiorstwa [opracowanie własne] 

3.3. Planowany eksperyment 

Proces generowania harmonogramu produkcyjnego został przedstawiony na rysun-

ku 5. Można na nim zauważyć, że wszystkie wymagane informacje tj. zlecenia produk-

cyjne, procesy technologiczne i zasoby produkcyjne są zawarte w modelu wirtualnego 

przedsiębiorstwa z rysunku 4.  

 

Rysunek 5. Proces generowania harmonogramu produkcyjnego [opracowanie własne] 
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W związku z tym utworzony model wirtualnego przedsiębiorstwa pozwoli ona ocenę 
jakości różnych harmonogramów produkcyjnych wygenerowanych za pomocą różnych 
wariantów nowej metodyki harmonogramowania wykorzystującej szerszy zakres 
uwzględnienia uwarunkowań technologicznych środowiska produkcyjnego. Dzięki 
opracowanemu narzędziu możliwa stanie się także ocena jakości harmonogramów 
produkcyjnych utworzonych za pomocą dotychczasowych metod harmonogramowania 
produkcji. Jako jakość harmonogramu rozumiemy procentowy (względny) spadek 
czasu realizacji lub kosztu planu w stosunku do planu odniesienia, który można 
rozumieć jako plan lub średnią dla planów, rzeczywiście wykonanych historycznie 
albo w stosunku do czasu/kosztu planu wygenerowanego przez inną metodę lub algo-
rytm. Przebieg eksperymentu dla wybranej metody harmonogramowania będzie 
realizowany przy wykorzystaniu kolejno następujących kroków: 

 dostarczeniu do modułu APS informacji z przedsiębiorstwa produkcyjnego doty-
czących m.in. bieżących zleceń produkcyjnych, dostępności zasobów produkcyj-
nych oraz informacji o procesach technologicznych; 

 wygenerowaniu harmonogramu w module APS w oparciu o wcześniej dostarczone 
informacje i aktualnie ocenianą metodę harmonogramowania; 

 przekazaniu wygenerowanego harmonogramu do realizacji w wirtualnym przed-
siębiorstwie; 

 wykonaniu symulacji realizacji dostarczonego harmonogramu w modelu wirtual-
nego przedsiębiorstwa w celu otrzymania zwrotnej informacji, czy harmonogram 
udało się zrealizować zgodnie z założeniami; 

 jeśli harmonogram został w pełni wykonany to zostanie zwrócona informacja 
o poniesionych kosztach produkcyjnych (czas wykonywania także zostanie uwzględ-
niony w obliczaniu kosztów), co wyraża jakość wygenerowanego harmonogramu 
produkcyjnego. 

4. Podsumowanie 

W pracy przedstawiono nową metodykę badań wpływu uwarunkowań technologicz-
nych na jakość harmonogramu produkcyjnego opartą o model wirtualnego przed-
siębiorstwa, która posłuży autorom do dalszych badań nad harmonogramowaniem 
produkcji. Przedstawiony model wirtualnego przedsiębiorstwa pozwala na ocenę jakości 
dowolnej metody harmonogramowania produkcji oraz na elastyczną zmianę zaimple-
mentowanych uwarunkowań technologicznych. Na tej podstawie można stwierdzić, że 
jest to uniwersalne środowisko badawcze, w którym można przeanalizować wpływ 
konkretnych uwarunkowań technologicznych istniejących w dowolnej firmie produk-
cyjnej. 

Koncepcja wirtualnego przedsiębiorstwa jest uniwersalnym narzędziem, które można 
wykorzystać nie tylko w celach prowadzenia badań problematyki harmonogramowania 
produkcji, lecz również w innych dziedzinach szeroko pojętej inżynierii produkcji. 

Zasadniczym ryzykiem wykorzystywania w badaniach wirtualnego przedsię-
biorstwa jest fakt, że wiarygodność wyników uzyskanych za pomocą takiego modelu 
jest ściśle powiązana z dokładnością odzwierciedlenia uwarunkowań technologicznych 
badanego przedsiębiorstwa. W celu odzwierciedlenia tych uwarunkowań należy zebrać 
odpowiednią ilość danych oraz obserwacji. Czas i poziom trudności ich pozyskania jest 
zależny od stopnia informatyzacji oraz złożoności procesów występujących w anali-
zowanej firmie.  
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Metodyka badań wpływu uwarunkowań technologicznych na jakość 
harmonogramu produkcji 
Streszczenie 
Praca dotyczy nowej metodyki badań technik harmonogramowania produkcji, które są podstawą działania 
obecnie dynamicznie rozwijających się systemów APS (ang. Advanced Planning and Scheduling). Syste-
my te stanowią uzupełnienie systemów ERP w kierunku optymalizacji procesów produkcyjnych na poziomie 
realizacji poszczególnych operacji technologicznych, w tym w ramach koncepcji Industry 4.0. Celem 
pracy było zaproponowanie nowej metodyki realizacji badań wpływu uwarunkowań technologicznych na 
jakość harmonogramu produkcji. Dokonano opracowania modelu symulacyjnego w postaci wirtualnego 
przedsiębiorstwa, który umożliwia ocenę efektywności dowolnej metody harmonogramowania produkcji. 
Przedstawiony model wirtualnego przedsiębiorstwa został zaimplementowany na podstawie danych 
literaturowych oraz wiedzy eksperckiej pozyskanej w wybranych firmach produkcyjnych m.in. z branży 
budowy maszyn i elektrycznej. Wyżej wymieniona koncepcja wirtualnego przedsiębiorstwa, z uwagi na 
swoją uniwersalność, może być wykorzystywana nie tylko w celach prowadzenia badań w obszarze 
harmonogramowania produkcji, lecz również w innych dziedzinach szeroko pojętej inżynierii produkcji.  
Słowa kluczowe: harmonogramowanie produkcji, wirtualne przedsiębiorstwo produkcyjne, Przemysł 4.0 

Methodology of research on an influence of technological conditions  
on the quality of a production schedule 
Abstract 
The paper concerns a new methodology of research on production scheduling techniques, which are the 
basis for the operation of currently dynamically developing APS systems. 
The work aimed to propose a new methodology for the research on the impact of technological conditions 
on the quality of the production schedule. A simulation model in the form of a virtual production plant was 
developed, which enables the assessment of the effectiveness of any production scheduling methodology. 
The presented model of a virtual plant has been implemented on the basis of literature data and expert 
knowledge obtained in selected production companies (representing mechanical engineering and electrical 
industries). The proposed concept of a virtual plant, due to its universality, can be used not only for 
research purposes in the area of production scheduling but also in other areas of broadly understood 
production engineering.  
Keywords: production scheduling, virtual production plant, industry 4.0 
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Wykorzystanie oprogramowania komputerowego 

w projektowaniu instalacji chemicznych 

1. Wprowadzenie 

Metoda kumenowa od czasu wynalezienia przez Heinricha Hocka w 1944 r. [1] 

zrewolucjonizowała sposób wytwarzania cennych półproduktów chemicznych, jakimi 

są fenol oraz aceton. Dzięki niezwykłej opłacalności ekonomicznej procesu, a także 

wpisywaniu się w rodzące trendy zrównoważonej produkcji i ochrony środowiska stała 

się praktycznie wyłączną metodą produkcji tych chemikaliów. Pierwsza instalacja 

wykorzystująca metodę kumenową powstała w 1952 r. przy współpracy firm Distillers 

Co. Ltd i Hercules Powder Co. Od tamtego czasu liczba wytwórni fenolu „kumeno-

wego” stale rosła, a instalacje wykorzystujące inne technologie były zamykane [2]. 

Mimo ponad 70 lat istnienia metoda kumenowa wciąż cieszy się niesłabnącą 

popularnością w przemyśle chemicznym i jest standardem (ang. BAT, Best Available 

Technique) stosowanym do oceny emisji i uciążliwości środowiskowej instalacji 

produkujących fenol oraz aceton [3]. 

Celem pracy jest opracowanie uproszczonego studium procesu węzła alkilacji 

benzenu propylenem będącego pierwszym etapem produkcji fenolu „kumenowego”. 

Niniejsza praca będzie więc wstępem do dalszej, głębszej analizy procesu. Składać się 

na nią będzie szczegółowy przegląd dostępnych źródeł literaturowych związanych 

z metodą kumenową produkcji fenolu i acetonu. Przedstawiony zostanie dokładnie 

aspekt inżynieryjny metody kumenowej – charakterystyka procesu oraz jej chemizm 

wraz ze szczegółowym opisem stosowanych rozwiązań technologicznych na 

przykładzie istniejącej instalacji kumenowej. 

W części obliczeniowej pracy przedstawiona zostanie symulacja węzła alkilacji 

benzenu propylenem przygotowana za pomocą oprogramowania Aspen Plus®. 

Wyznaczone zostaną podstawowe parametry aparatów koniecznych do otrzymania 

żądanej wydajności instalacji. Dokonana zostanie także podstawowa optymalizacja 

tychże parametrów pod kątem jak najlepszego wykorzystania aparatury. 

2. Część teoretyczna 

2.1. Charakterystyka technologii 

Metoda kumenowa składa się z trzech zasadniczych etapów, które przedstawiono 

schematycznie na rysunku 1. 

                                                                   
1 jakub.zielinski@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych (K-24), Wydział 

Chemiczny, Politechnika Wrocławska. 
2 renata.kedzior@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych (K-24), Wydział 

Chemiczny, Politechnika Wrocławska. 
3 krystyna.hoffmann@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, Mikro i Nanoinżynierii (K-21), Wydział 

Chemiczny, Politechnika Wrocławska. 



 

Jakub Zieliński, Renata Kędzior, Krystyna Hoffmann 

 

258 

 

Rysunek 1. Istota metody kumenowej (WNTK – wodoronadtlenek kumenu) 

Pierwszy etap (1) polega na katalitycznym alkilowaniu benzenu propylenem mogą-

cym przebiegać w fazie gazowej lub ciekłej. 

+ CH3 CH2

CH3 CH3

faza gazowa (T=200-300 °C, p=2-4 MPa,
kat. staly kwas fosforowy na zelu krzemionkowym)

faza ciekla (T=35-40 °C, kat. H2SO4 lub AlCl3;

T=50-70 °C, p=0,1-0,7 MPa, kat. HF)

 (1) 

W drugim etapie (2) następuje utlenianie powstałego kumenu tlenem z powietrza, 

w wyniku czego tworzy się wodoronadtlenek kumenu (WNTK). 

CH3CH3

+ O2

OH
O

CH3 CH3(T=90-130 °C, p=0,5-1,0 MPa, pH=8,5-10,5

kat. Cu2+ lub Mn2+ lub Co2+)

 (2) 

Etap trzeci (3) polega na rozkładzie wodoronadtlenku kumenu do fenolu i acetonu 

pod wpływem działania kwasu. 

OH
O

CH3CH3

OH
O

CH3CH3

+
(T=60-65 °C, kat. H+)

 (3) 

Etap drugi i trzeci muszą następować bezpośrednio po sobie ze względu na niesta-

bilność wodoronadtlenku kumenu (ulega on gwałtownemu rozpadowi w temperaturach 

powyżej 120°C) i zagrożenie wybuchem całej fabryki podczas przerobu, a nawet 

magazynowania WNTK. 

Etap pierwszy formalnie może być oddzielony od pozostałej części procesu, jednak 

ze względu na mały popyt kumenu (związek ten jest produkowany praktycznie 

ekskluzywnie na potrzeby metody kumenowej [4]) najczęściej jest on realizowany 

w tej samej fabryce w celu oszczędności na transporcie. 
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2.2. Chemizm procesu 

Główną, pożądaną reakcją pierwszego etapu jest alkilowanie benzenu propylenem 

(4). Niepożądanymi produktami ubocznymi tej reakcji są powstający w bezpośredniej 

reakcji następczej p-diizopropylobenzen (5) oraz tworzący się w wyniku wtórnej 

reakcji izomeryzacji m-diizopropylobenzen (6). Mogą też zachodzić korzystne reakcje 

transalkilacji produktów ubocznych z benzenem (7), (8), a także niekorzystna reakcja 

dysproporcjonowania (9). 

+ CH3 CH2

CH3 CH3

 (4) 

CH3 CH2
+

CH3 CH3

CH3 CH3

CH3 CH3 (5) 

CH3 CH3

CH3 CH3

CH3 CH3

CH3

CH3

 (6) 

CH3 CH3

CH3 CH3

+

CH3 CH3

 (7) 
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CH3 CH3

CH3

CH3

+

CH3 CH3

 (8) 

CH3 CH3

CH3

CH3

+

CH3 CH3

 (9) 

Katalizatorem reakcji alkilowania benzenu propylenem przebiegającej w fazie ciekłej 

mogą być również zeolity, na których mechanizm reakcji jest inny od mechanizmu 

reakcji przebiegającej w fazie gazowej [5-7]. 

W drugim etapie główną, pożądaną reakcją jest utlenianie powstałego kumenu 

tlenem z powietrza (10), w wyniku czego powstaje wodoronadtlenek kumenu (WNTK). 

CH3CH3

+ O2

OH
O

CH3 CH3

 (10) 

Reakcja ta ma charakter wolnorodnikowy [8, 9]. Wymaga więc inicjacji kumenu 

(11), w której tworzy się rodnik kumylowy. Dalej reakcja przebiega autokatalitycznie 

(12), (13) z wytworzeniem WNTK i odnowieniem rodnika kumylowego. 

CH3CH3

+ R

C
CH3CH3

 (11) 

C
CH3CH3

+ O2

O
O

CH3CH3

 (12) 
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O
O

CH3CH3

CH3CH3

+

OH
O

CH3 CH3

+

C
CH3CH3

 (13) 

W tym etapie może dochodzić również do powstawania trzeciorzędowego rodnika 

kumoksylowego (14), w wyniku czego mogą tworzyć się takie produkty uboczne jak 

dimetylofenylometanol (DMBA) (15) oraz acetofenon (16). 

OH
O

CH3 CH3

O

CH3 CH3

+ OH

 (14) 

O

CH3 CH3

CH3CH3

+

C
CH3CH3

+

OH

CH3 CH3

 (15) 

O

CH3 CH3

OCH3

CH3+

 (16) 

Powstały w drugim etapie wodoronadtlenek kumenu jest wysoce reaktywny, łatwo-

palny i toksyczny. Z tego względu we wszystkich instalacjach wytwarzania fenolu 

i acetonu metodą kumenową jest on zatężany i kierowany natychmiastowo do etapu 

trzeciego, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku. Niedopuszczalne jest magazy-

nowanie dużych ilości wodoronadtlenku kumenu, z powodu możliwości jego wybu-

chowego rozkładu. Z tego samego względu nie należy także przekraczać temperatury 

120°C w żadnym miejscu instalacji, w którym może występować nagromadzenie 

wodoronadtlenku kumenu. Wszystkie instalacje produkujące fenol i aceton metodą 

kumenową powinny mieć sprawnie działające czujniki temperatury oraz systemy 

ostrzegania o każdym odchyle temperatury od normy. 

Etap trzeci polega na rozkładzie WNTK do fenolu i acetonu pod wpływem 

działania kwasu (16). 
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OH
O

CH3CH3

OH
O

CH3CH3

+
H+

 (16) 

Przebiega ona według mechanizmu (17). 

OH
O

CH3CH3

OH2

+

O

CH3 CH3

C
+

OCH3

CH3

+H+

-H+

H2O-H2O

przesunięcie 1,2

OH2

+

O
CH3

CH3 OH

O
CH3

CH3

OH
O

CH3CH3

+
-H+

+H+

H+

 (17) 

Tworzący się w tym etapie fenol jest wysokoaktywnym inhibitorem reakcji utle-

niania wolnorodnikowego (10). Nie można zatem dopuścić do przedwczesnego rozkładu 

wodoronadtlenku kumenu. Reakcja ta jako katalizowana kwasami mogłaby zajść na 

przykład pod wypływem powstającego ubocznie kwasu mrówkowego. Zapobiega się 

temu poprzez dokładne zobojętnianie mieszaniny poreakcyjnej zawracanej do reaktora 

utleniania, aby nie było w niej produktów kwaśnych. 

2.3. Schemat technologiczny z opisem 

Na rysunku 2 przedstawiony został schemat instalacji przemysłowej wytwarzającej 

kumen z reakcją w fazie ciekłej (stosowany m.in. w zakładzie PKN Orlen w Płocku). 

Surowcami w procesie są strumienie benzenu oraz propylenu, które muszą być 

dokładnie oczyszczone oraz osuszone. Woda powoduje bowiem rozkład katalizatora 

procesu – AlCl3 z wytworzeniem HCl, co dodatkowo podnosi agresywność korozyjną 

środowiska reakcyjnego. W strumieniu propylenu zawartość wody powinna być niższa 

niż 0,2 g H2O/m
3
, niekorzystna jest również zawartość węglowodorów nienasyconych 

C4+, gdyż tworzą się z nich smółki [2]. 

Przygotowane strumienie wprowadzane są do reaktora 1. Reaktor ma postać kolumny 

wyłożonej płytkami ceramicznymi lub grafitowymi. Katalizator (98-99% AlCl3) wtła-

czany jest ciśnieniem azotu przez specjalną rurę na dnie reaktora ze zbiornika usy-

tuowanego nad nim. Ciepło reakcji odprowadzane jest poprzez przeponowe chłodzenie 

reaktora wodą (płaszcz chłodzący oraz wewnętrzne wężownice chłodzące). W przed-

stawionej technologii nie stosuje się mieszania mechanicznego w reaktorze, aby nie 

doprowadzić do zbyt gwałtownego wzrostu szybkości reakcji. 



 

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego w projektowaniu instalacji chemicznych 

 

263 

 

Rysunek 2. Schemat instalacji alkilowania benzenu propylenem (produkcja kumenu) [2]; 

1 – reaktor, 2 – chłodnice wodne, 3 – separator, 4 – odstojnik, 5 – oddzielacze, 6 – wieża myjąca, 7 – 

podgrzewacze parowe, 8 – kolumny rektyfikacyjne, 9 – próżniowe kolumny rektyfikacyjne, 10 – zbiornik 

surowego kumenu, 11 – wymiennik ciepła; A – kwaśny gaz odlotowy, PAB – polialkilobenzeny,  
EB – etylobenzen 

Alkilowanie prowadzone jest w fazie ciekłej w wyniku barbotażu propylenem 

zawiesiny kompleksu katalizatora w benzenie i polialkilobenzenach. Barbotaż zapewnia 

odpowiednie mieszanie masy reakcyjnej oraz zapobiega miejscowym przegrzaniom 

i umożliwia utrzymanie korzystnej temperatury mieszaniny. Proces prowadzony jest 

w temperaturze 95-120°C przy ciśnieniu poniżej 0,5 MPa. Sama reakcja alkilowania 

benzenu propylenem (4) zachodzi z wystarczającą szybkością już w temperaturach 40-

50°C [2], ale dzięki jej podwyższeniu zwiększamy także szybkość korzystnych reakcji 

transalkilowania polialkilobenzenów (7), (8), które znajdują się w reaktorze w wyniku 

zawracania strumienia z kolumny próżniowej 9b. 

Z reaktora 1 odbierane są dwa produkty. Ze szczytu kolumny odbierany jest gaz, 

z którego po ochłodzeniu w wodnej chłodnicy karitowej 2a wykraplany jest benzen. 

Benzen ten oddzielany jest od gazu w separatorze 3 i zawracany do reaktora. Reszta 
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gazu (gaz A) kierowana jest do skrubera zraszanego NaOH w celu zobojętnienia pow-

stałej w wyniku reakcji katalizatora z wodą niewielkiej ilości HCl. Następnie gaz ten 

wypuszcza się do atmosfery. Drugim strumienie opuszczającym reaktor jest mieszanina 

zawierająca ok. 50% mas. nieprzereagowanego benzenu, ok. 40% mas. kumenu, a także 

polialkilobenzeny oraz niewielkie ilości etylobenzenu (powstałego w wyniku obecności 

etylenu w surowcu). 

Powstały alkilat kierowany jest do odstojnika 4, gdzie oddzielana jest większość 

kompleksu katalizatora, który zawracany jest grawitacyjnie do reaktora. Pozostałą jego 

część po ochłodzeniu alkilatu w chłodnicy wodnej 2b rozkłada się w oddzielaczu 5a 

poprzez reakcję AlCl3 z wodą z wieży myjącej 6, w wyniku której powstaje wodoro-

tlenek glinu Al(OH)3 oraz HCl zakwaszający alkilat. W oddzielaczu 5a oddzielany jest 

właśnie powstały Al(OH)3, a pozostała mieszanina zobojętniania jest 15% roztworem 

NaOH. Powstała alkaliczna warstwa wodna oddzielana jest następnie w oddzielaczu 

5b, a oczyszczony z kompleksu katalizatora surowy alkilat kierowany jest do wieży 

myjącej 6. 

Surowy alkilat po przejściu przez podgrzewacz parowy 7a osiąga temperaturę około 

70°C i jest kierowany do węzła rozdzielania alkilatu i wyodrębniania kumenu. 

W kolumnie rektyfikacyjnej 8a oddestylowuje się benzen, który zawracany jest do 

reaktora. Dołem kolumny natomiast odbiera się surowy kumen, który kierowany jest 

następnie do próżniowej kolumny rektyfikacyjnej 9a. Tam oddziela się kumen od 

cięższych składników – smół oraz polialkilobenzenów. Ciecz wyczerpana z kolumny 

9a tłoczona jest do kolejnej próżniowej kolumny rektyfikacyjnej 9b, gdzie górą 

kolumny otrzymuje się strumień polialkilobenzenów zawracany do reaktora, a dołem 

smółki, które się spala. Strumień kumenu z góry kolumny 9a kierowany jest jeszcze 

poprzez zbiornik pośredni 10 do kolumny rektyfikacyjnej 8b, w celu doczyszczenia. 

Górą kolumny otrzymuje się frakcję zawierającą głównie etylobenzen, który można 

wykorzystać na przykład jako surowiec do produkcji styrenu. Dołem natomiast kolumnę 

8b opuszcza strumień czystego kumenu chłodzony w chłodnicy wodnej 2 g. Przy reali-

zacji kolumny 8b można zastosować integrację cieplną w postaci wymiennika ciepła 

11, którego zadaniem jest ogrzanie wchodzącego do kolumny strumienia za pomocą 

ciepła cieczy wyczerpanej opuszczającej kolumnę dołem. W obecnie projektowanych 

instalacjach układ kolumn rektyfikacyjnych modyfikowany jest zgodnie z technologią 

dividing wall column (DWC), co pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploata-

cyjnych i obniżenie oddziaływania procesu na środowisko poprzez zmniejszenie 

zapotrzebowania cieplnego układu [10, 11]. 

Wydajność kumenu w procesie wynosi 96-97% względem propylenu, a zużycie 

surowców to ok. 0,7 t benzenu, 0,38 t propylenu i 6-7 kg AlCl3 na 1 t wytworzonego 

kumenu [2]. 

Na rysunku 3 przedstawiono schemat instalacji przemysłowej wytwarzania fenolu 

i acetonu z kumenu. Instalacja ta jest zazwyczaj zintegrowana z instalacją wytwarzania 

kumenu, co zaznaczono na rysunku, ale może stanowić także osobny, niezależny 

obiekt. 
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Rysunek 3. Schemat wytwórni fenolu metodą kumenową [2]; 
1 – podgrzewacze parowe, 2a – reaktor utleniania, 2b – reaktor rozkładu wodoronadtlenku kumenu, 3 –

 zbiornik kumenu świeżego i powrotnego, 4 – wymiennik ciepła, 5 – chłodnice, 6 – separator, 7 –

neutralizator, 8 – odstojnik, 9 – kolumny rektyfikacyjne, 10 – zbiornik wodoronadtlenku kumenu, 11 – 

neutralizator; A – gazy do oczyszczania przed wypuszczeniem do atmosfery, B – do smoczków parowych 
wytwarzających zmniejszone ciśnienie 

Kumen w procesie dozowany jest ze zbiornika 3, w którym mieszany jest kumen 

świeży oraz kumen powrotny. Stąd poprzez wymiennik ciepła 4 i podgrzewacz 1b 

trafia on do reaktora utleniania 2a. Reaktor ten ma postać kolumny półkowej, w której 

każda półka wyposażona jest w wężownicę, która umożliwia precyzyjne kontrolo-

wanie temperatury w każdej części reaktora (w tym wężownicę można zasilać parą 

wodną w okresie rozruchu instalacji lub wodą chłodzącą podczas normalnej jej pracy). 

Na dole reaktora znajduje się bełkotka, którą poprzez podgrzewacz 1a doprowadzane 

jest powietrze. W reaktorze utrzymuje się ciśnienie ok. 0,4 MPa. 
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Na najwyższej półce reaktora, gdzie jest jeszcze małe stężenie powstającego 

w procesie wodoronadtlenku kumenu, utrzymuje się temperaturę około 120°C. Na 

najniższych półkach, gdzie stężenie WNTK w mieszaninie reakcyjnej jest największe, 

ze względów bezpieczeństwa temperatura nie może przekraczać 110°C. Ze względu na 

możliwy wybuchowy rozkład wodoronadtlenku kumenu w temperaturach powyżej 

120°C niezbędny jest wydajny system awaryjnego chłodzenia reaktora połączony 

z systemami blokującymi dopływ surowców. 

Tworzące się w reaktorze pary odprowadzane są górą kolumny i kierowane do 

skraplaczy 5a i 5b chłodzonych odpowiednio wodą i solanką, gdzie wykrapla się 

nieprzereagowany kumen oraz produkty uboczne. Następnie w separatorze 6 oddzie-

lany jest gaz A, który jest oczyszczany (neutralizacja powstającego ubocznie kwasu 

mrówkowego poprzez zraszanie gazu 15% roztworem NaOH), a następnie wypusz-

czany do atmosfery. Faza ciekła natomiast zobojętniana jest 15% roztworem NaOH 

w neutralizatorze 7 i kierowana do odstojnika 8. Warstwę organiczną z odstojnika 

zawierającą głównie kumen oraz niewielkie ilości zneutralizowanych produktów 

reakcji ubocznych kieruje się do zbiornika kumenu 3. 

Główny produkt odbierany jest z dołu reaktora. Mieszanina ta zawiera jednak tylko 

ok. 25% wodoronadtlenku kumenu. Jest ona następnie chłodzona w wymienniku ciepła 

4 (podgrzewając kumen doprowadzany do reaktora) i rozprężana do ciśnienia ok. 4 kPa. 

Tak przygotowany strumień trafia do próżniowej kolumny rektyfikacyjnej 9a. 

Obniżone ciśnienie w tej kolumnie otrzymuje się poprzez układ smoczków parowych. 

Temperatura na dole tej kolumny wynosi ok. 60°C, a na górze ok. 90°C. Pozwala to na 

uzyskanie ok. 90% WNTK w dolnym strumieniu. Destylat natomiast zawierający 

głównie nieprzereagowany kumen kierowany jest do zbiornika kumenu 3. Kontrola 

temperatury w kolumnie 9a jest równie krytyczna dla bezpieczeństwa instalacji jak 

w przypadku reaktora utleniania i nie wolno dopuścić do jej wzrostu powyżej 120°C. 

Zatężona mieszanina wodoronadtlenku kumenu chłodzona jest w chłodnicy 5d 

i kierowana do zbiornika surowego WNTK 10 o niewielkiej pojemności. Magazyno-

wanie dużych objętości wodoronadtlenku kumenu jest niedopuszczalne ze względów 

bezpieczeństwa. WNTK ze zbiornika 10 łączony jest ze strumieniem WNTK 

powrotnego i wprowadzany do reaktora rozkładu wodoronadtlenku kumenu 2b. Ma on 

postać pionowego zbiornika wyposażonego w wężownicę chłodzącą. W reaktorze 

utrzymywana jest temperatura około 60°C, aby ograniczyć uprzywilejowane 

w wyższych temperaturach reakcje uboczne. Katalizatorem reakcji jest stężony kwas 

siarkowy dodawany w ilości ok. 0,1% w stosunku do masy reagującej mieszaniny. 

Mieszanina poreakcyjna ochładzana jest w chłodnicy wodnej 5e do temperatury ok. 

40°C. Następnie dzieli się ją na dwa strumienie – do jednego z nich dozowana jest 

odpowiednia ilość kwasu siarkowego i WNTK ze zbiornika 10. Strumień ten stanowi 

czynnik „rozcieńczający” wodoronadtlenek kumenu wprowadzany do reaktora 2b. 

Najczęściej prowadzi się proces przy stosunku masowym produktu rozkładu do 

świeżego WNTK wynoszącym 30:1. Pozwala to na uzyskanie niewielkiego stężenia 

WNTK w strumieniu wchodzącym do reaktora. Jeśli stężenie wodoronadtlenku kumenu 

na tym etapie byłoby wyższe, mogłoby to prowadzić do spontanicznego rozkładu 

WNTK i wydzielania niemożliwych do odebrania ilości ciepła. Pamiętać należy, że 

w dalszym ciągu wzrost temperatury powyżej 120°C może prowadzić do wybuchu. 
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Drugi ze strumieni z podziału mieszaniny poreakcyjnej kierowany jest do neutrali-

zatora 11, który ma postać mieszalnika rurowego z przegrodami. W nim strumień 

poddawany jest zobojętnieniu za pomocą NaOH. Na tym etapie procesu mieszanina 

zawiera ok. 35% acetonu, 55% fenolu oraz niewielkie ilości acetofenonu, kumenu 

i tzw. smół fenolowych. 

Następnie strumień ten trafia do kolumny rektyfikacyjnej 9b, w której oddesty-

lowuje się czysty aceton. Ciecz wyczerpana kierowana jest natomiast do kolejnej próż-

niowej kolumny rektyfikacyjnej 9c. Oddestylowuje w niej głównie α-metylostyren, 

który w łatwy sposób można uwodornić do kumenu i zawrócić do procesu. Pozostałość 

kierowana jest dalej do próżniowej kolumny rektyfikacyjnej 9d, gdzie oddestylowuje 

się czysty fenol. Ciecz wyczerpaną stanowią trudne do zagospodarowania smoły 

fenolowe. 

Przy produkcji 1 t fenolu powstaje ubocznie ok. 0,6 t acetonu, 50 kg smół fenolo-

wych oraz 20 kg α-metylostyrenu, a zużywane jest ok. 1,3 t kumenu [2]. 

3. Część obliczeniowa 

3.1. Skala produkcyjna 

Analizując dostępne dane dla instalacji produkujących fenol i aceton metodą 

kumenową zestawione w tabeli 1, a także szacując zapotrzebowanie na fenol i aceton, 

zdecydowano przeprowadzić wszystkie następne rozważania i symulacje procesu dla 

fabryki o zdolności produkcyjnej około 50 000 ton fenolu rocznie. Jest to jednocześnie 

zdolność produkcyjna instalacji PKN Orlen działającej w Płocku. Przy typowym 

założeniu projektowym pracy instalacji przez 7200 godzin w roku, odpowiada to: 

    
           

         

   

     
 

   

         
         

 
 (18) 

gdzie:     – godzinowa zdolność produkcyjna. 

Wartość ta odpowiada z kolei zdolności produkcyjnej       
           

 
. Oznacza 

to, że zakładając wydajność całego procesu na poziomie około 75%, zdolność 

przetwórcza benzenu oraz propylenu w fabryce powinna wynosić około     
    

 
. 

Tabela 1. Europejscy producenci fenolu i acetonu metodą kumenową 

Kraj Miasto Operator 

Zdolność produkcyjna 

fenolu 

(kt/rok) 

Belgia Antwerpia INEOS Phenol 680 

Finlandia Porvoo Borealis (SF) 185 

Francja Roussillon NOVAPEX S.A.S. 186 

Hiszpania Huelva CEPSA Quimica 600 

Niemcy Gladbeck INEOS Phenol 650 

Niemcy Leuna DOMO Caproleuna 195 

Polska Płock PKN Orlen 50 

Włochy Mantua Versalis 310 

Źródło: [3] 
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3.2. Oprogramowanie 

Do opracowania wszystkich symulacji użyty został program Aspen Plus® w wersji 

V8.8 autorstwa firmy AspenTech. 

Jest to oprogramowanie wspomagające obliczenia inżynieryjne w przemyśle che-

micznym. W jego skład wchodzi zarówno narzędzie pozwalające obliczać aparaturę 

chemiczną w stanie równowagi, jak i wiele dodatkowych umożliwiających m.in. 

obliczenia dynamiczne, szczegółowe wymiarowanie aparatów, czy też dokładne wyli-

czenia przepływu energii w instalacji. 

Oprogramowanie Aspen Plus® jest szeroko wykorzystywanym narzędziem 

w praktyce przemysłowej – pozwala on na znaczącą redukcję kosztów badań rozwojo-

wych i optymalizacyjnych poprzez testowanie wielu różnych zestawów parametrów 

procesowych bez konieczności ponoszenia kosztów eksperymentów. 

3.3. Termodynamika procesu 

Korzystając z wcześniejszych prac zajmujących się tematyką węzła alkilacji 

benzenu propylenem, zdecydowano przyjąć model termodynamiczny NRTL [12, 13] 

z poprawką Redlicha-Kwonga [14] – NRTL-RK. 

Model NRTL-RK jest modelem bazującym na współczynnikach oddziaływań 

binarnych podobnie jak standardowy model NRTL. Podstawową różnicą między nimi 

jest sposób wyznaczania równowagi w fazie gazowej. Model NRTL korzysta w tym 

względzie z równania gazu doskonałego, zaś model NRTL-RK korzysta z równania 

Redlicha-Kwonga. 

3.4. Surowce 

Jako surowce do procesu przyjęto związki chemiczne produkowane przez polską 

firmę PKN Orlen o uproszczonych specyfikacjach przedstawionych w tabeli 2 oraz 3. 

Pomniejsze zanieczyszczenia strumieni pominięto w celu uproszczenia listy 

składników używanych w symulacji i przeliczono ich ilość na zanieczyszczenia 

główne. 

Podawanie surowców przyjęto w warunkach – temperatura równa 25°C, ciśnienie 

wynoszące 35,5 bar. 

Tabela 2. Specyfikacja techniczna benzenu przyjętego jako surowiec 

Specyfikacja Wartość 

Zawartość benzenu 99,9% (m/m) 

Zawartość toluenu 0,04% (m/m) 

Zawartość metylocykloheksanu 0,04% (m/m) 

Zawartość n-heptanu 0,02% (m/m) 

Źródło: [15] 

Tabela 3. Specyfikacja techniczna propylenu przyjętego jako surowiec 

Specyfikacja Wartość 

Zawartość propylenu 99,6% (v/v) 

Zawartość propanu 0,4% (v/v) 

Źródło: [16] 
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3.5. Schemat reakcji 

Dla uproszczenia obliczeń węzła alkilacji zgodnie z zaleceniami wielu autorów [12-

14, 17] przy projektowaniu reaktora pod uwagę wzięto dwie główne reakcje chemiczne 

zachodzące na tym etapie procesu – (4) oraz (5). 

Jako katalizator przyjęto zeolit MCM-22 badany przez Cormę i współpracowników 

[18]. Parametry kinetyczne zachodzących reakcji dla katalizatora zeolitowego obliczone 

przez Dimiana i Bildea [17] zestawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Przyjęte parametry kinetyczne reakcji w węźle alkilacji 

Reakcja k0 [m
3/(kmol s)] E [kJ/kmol] Równanie kinetyczne 

(4) 6510 52564      
 

 

                   

(5) 450 55000      
 

 

                  

Źródło: [17] 

3.6. Wstępny projekt instalacji 

Przy wstępnym projektowaniu węzła alkilacji benzenu propylenem posłużono się 

specyfikacjami projektowymi wyznaczonymi przez Dimiana i Bildea [17]. Schemat 

procesu wraz z naniesionymi parametrami procesowymi strumieni przedstawiono na 

rysunku 4. 

 

Rysunek 4. Schemat procesu alkilacji benzenu propylenem wraz z parametrami procesowymi strumieni 
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Dostarczanie surowców przyjęto w temperaturze 25°C i przy ciśnieniu 35,5 bar. 

Stosunek molowy benzenu do propylenu przyjęto 1:7 wobec czego zastosowano 

strumień świeżego propylenu równy 100 kmol/h i strumień świeżego benzenu równy 

110 kmol/h oraz strumień zawrotu równy 600 kmol/h (zawierający głównie benzen). 

Dla podgrzewacza E-1 (model: Heater) przyjęto temperaturę na wyjściu równą 

170°C i spadek ciśnienia 0,5 bar. 

Dla reaktora PFR (model: RPlug) przyjęto adiabatyczny model pracy oraz 

wymiary: długość 7 m i średnicę 1,3 m. Spadek ciśnienia na reaktorze przyjęto równy 

1 bar, a parametry katalizatora – współczynnik porowatości złoża 0,4 oraz gęstość 

cząstek katalizatora 1000 kg/m
3
. 

Dla podgrzewacza E-2 (model: Heater) przyjęto temperaturę na wyjściu równą 

150°C i spadek ciśnienia 0,2 bar. 

Dla kolumny rektyfikacyjnej C-1 (model: RadFrac) przyjęto 16 stopni teoretycz-

nych wraz ze skraplaczem zupełnym i wyparką kotłową. Wlot surowca przyjęto na 

5 stopniu teoretycznym, natężenie przepływu orosienia równe 4300 kg/h, natężenie 

przepływu destylatu 0,4 kmol/h, ciśnienie w skraplaczu równe 12 bar, a spadek 

ciśnienia na kolumnie 0,2 bar. 

Dla kolumny rektyfikacyjnej C-2 (model: RadFrac) przyjęto 25 stopni teoretycznych 

wraz ze skraplaczem zupełnym i wyparką kotłową. Wlot surowca przyjęto na 

12 stopniu teoretycznym, stosunek orosienia równy 0,26 (n/n), natężenie przepływu 

destylatu 600 kmol/h, ciśnienie w skraplaczu równe 1,1 bar, a spadek ciśnienia na 

kolumnie 0,2 bar. 

Dla pompy PUMP (model: Pump) przyjęto ciśnienie strumienia na wyjściu równe 

35,5 bar. 

Dla kolumny rektyfikacyjnej C-3 (model: RadFrac) przyjęto 30 stopni teoretycz-

nych wraz ze skraplaczem zupełnym i wyparką kotłową. Wlot surowca przyjęto na 

15 stopniu teoretycznym, stosunek orosienia równy 1,2 (n/n), natężenie przepływu 

destylatu 100 kmol/h, ciśnienie w skraplaczu równe 0,2 bar, a spadek ciśnienia na 

kolumnie 0,2 bar. 

Parametry otrzymanych w procesie trzech strumieni produktowych przedstawiono 

w tabeli 5. 

Tabela 5. Produkty procesu w węźle alkilacji 

  7-PROPAN 12-KUMEN 13-DIPB 

Aparat C-1 C-3 C-3 

Temperatura [°C] 34,3 81,0 120,6 

Ciśnienie [bar] 12,00 0,20 0,40 

Przepływ masowy [kg/h] 17,6 11571,0 1214,4 

Ułamek masowy składnika 
 

BENZEN 360 PPM 0,072 ślad. 

KUMEN 6 PPB 0,928 0,961 

MCH 5 PPB 297 PPM ślad. 
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N-HEPTAN 5 PPB 149 PPM ślad. 

P-DIPB ślad. ślad. 0,039 

PROPAN 0,999 - - 

PROPYLEN 421 PPM - - 

TOLUEN 1 PPB 297 PPM ślad. 

Źródło: Opracowanie własne 

3.7. Optymalizacja procesu 

Przygotowana symulacja wymaga wstępnej optymalizacji poprzez narzucenie 

specyfikacji projektowych. Otrzymane produkty nie spełniają norm produktowych, 

a aparaty są przeszacowane. 

W trakcie optymalizacji działania symulowanej instalacji zauważono, że w strumie-

niu destylatu następuje kumulacja lekkich składników – benzenu, metylocykloheksanu 

oraz n-heptanu, które uniemożliwiają otrzymanie kumenu o wysokiej czystości. Z tego 

względu zdecydowano się na odbieranie z kolumny dodatkowego strumienia produkto-

wego (przemianowano nazwy strumieni 12-KUMEN i 13-DIPB na odpowiednio  

12-LEKKI oraz 14-DIPB, a nowy strumień produktu nazwano 13-KUMEN). 

Wprowadzono także specyfikacje projektowe na działanie wszystkich kolumn rekty-

fikacyjnych w instalacji oraz znacząco ograniczono wymiary wszystkich aparatów 

(liczby stopni teoretycznych). 

Przyjęto średnicę reaktora          , oraz długość reaktora          . 

W wyniku serii eksperymentów numerycznych testujących różne parametry 

kolumn, wyznaczono: 

 dla kolumny C-1 – optymalną ilość stopni teoretycznych równą 7, z zasilaniem 

surowcem na stopniu 6; 

 dla kolumny C-2 – optymalną ilość stopni teoretycznych równą 9, z zasilaniem 

surowcem na stopniu 4; 

 dla kolumny C-3 – optymalną ilość stopni teoretycznych równą 9, z zasilaniem 

surowcem na stopniu 6 i odbiorem produktu (strumień 13-KUMEN) ze stopnia 5. 

Schemat zoptymalizowanego procesu wraz z naniesionymi parametrami proceso-

wymi strumieni przedstawiono na rysunku 5, a parametry otrzymanych w procesie 

czterech strumieni produktowych przedstawiono w tabeli 6. Wyznaczone wartości 

zmiennych otrzymanych ze specyfikacji projektowych zestawiono w tabeli 7. 
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Rysunek 5. Schemat procesu alkilacji benzenu propylenem po optymalizacji i narzuceniu specyfikacji 

projektowych wraz z parametrami procesowymi strumieni 

Tabela 6. Produkty procesu w węźle alkilacji po optymalizacji 

  7-PROPAN 12-LEKKI 13-KUMEN 14-DIPB 

Aparat C-1 C-3 C-3 C-3 

Temperatura [°C] 33,4 88,8 157,5 179,2 

Ciśnienie [bar] 12,00 1,10 1,20 1,30 

Przepływ masowy [kg/h] 21,0 362,0 11852,1 59,9 

Ułamek masowy składnika 

 
BENZEN 0,001 0,742 0,006 16 PPM 

KUMEN 4 PPB 0,247 0,991 0,508 

MCH 70 PPB 0,005 115 PPM 822 PPB 

N-HEPTAN 156 PPB 0,003 39 PPM 180 PPB 

P-DIPB ślad. 1 PPM 0,003 0,492 

PROPAN 0,839 ślad. ślad. ślad. 

PROPYLEN 0,160 ślad. ślad. ślad. 

TOLUEN 2 PPB 0,003 193 PPM 3 PPM 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 7. Otrzymane wyniki specyfikacji projektowych w węźle alkilacji po optymalizacji 

Aparat Zmienna specyfikacji projektowej Wartość 

C-1 
Natężenie przepływu destylatu [kmol/h] 0,48 

Stosunek orosienia (n/n) 82,25 

C-2 Stosunek orosienia (n/n) 0,14 

C-3 

Natężenie przepływu destylatu [kmol/h] 4,22 

Natężenie przepływu strumienia 13-KUMEN [kmol/h] 98,84 

Stosunek orosienia (n/n) 38,45 

Źródło: Opracowanie własne 

3.8. Bilans materiałowy instalacji 

Bilans materiałowy instalacji w postaci wykresów Sankeya przedstawiono na 

rysunku 6. 

 

Rysunek 6. Wykres Sankeya dla węzła alkilacji 

4. Podsumowanie i wnioski 

W pracy opisane zostały podstawy teoretyczne procesu zintegrowanej produkcji 

fenolu i acetonu z benzenu i kumenu wraz z opisem stosowanych rozwiązań technolo-

gicznych, jak również opisy stosowanych w procesie surowców i produktów. Przy 

wykorzystaniu oprogramowania projektowego Aspen Plus® przygotowano zbieżną 

symulacje węzła alkilacji benzenu propylenem wchodzącą w skład wytwórni fenolu 

i acetonu metodą kumenową. Symulacja ta daje wiarygodne oraz zadowalające wyniki. 

Symulacje komputerowe są cennym i w obecnych czasach niezbędnym elementem 

projektowania każdej instalacji chemicznej. Pozwalają one inwestorom znacząco 

zredukować koszty fazy projektowania. Ostatecznie wynik każdej symulacji musi 

zostać zweryfikowany eksperymentalnie (np. poprzez budowę instalacji półtechnicznej) 
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jednak moc obliczeniowa komputerów połączona z wiedzą obsługującego program 

inżyniera pozwalają znacząco zredukować liczbę potrzebnych do przeprowadzenia 

eksperymentów. 

Parametry pracy instalacji alkilacji benzenu propylenem otrzymane przez Dimiana 

i Bildea były prawidłowe i udało się odtworzyć otrzymane przez nich wyniki w zgod-

ności niemal 100%. Wszystkie aparaty były jednak przez nich ogromnie przeszaco-

wane (minimum 2-3 krotnie). Dzięki wprowadzeniu specyfikacji projektowych do 

symulacji jesteśmy w stanie otrzymać stabilne rozwiązanie oraz strumienie o satysfak-

cjonujących parametrach. 

Manipulacja stosunkiem orosienia w kolumnie rektyfikacyjnej wiąże się z ogrom-

nymi zmianami obciążenia cieplnego skraplacza oraz wyparki. Szczególnie widoczne 

jest to w przypadku kolumny rektyfikacyjnej C-2 w instalacji alkilacji benzenu 

propylenem. Destylat z tej kolumny zawracany jest na początek procesu i musi 

zapewniać stosunek molowy reagentów w reaktorze około 7:1 przy zasilaniu instalacji 

strumieniami surowców w stosunku około 1:1. Z tego względu omawiany strumień 

destylatu będzie w stosunku do cieczy wyczerpanej z kolumny rektyfikacyjnej C-2 

w stosunku masowym również około 7:1, a więc jego przepływ będzie bardzo duży. 

Fakt ten powoduje, że nawet najdrobniejsza zmiana stosunku orosienia kolumny C-2 

powoduje wielokrotne zmiany obciążeń cieplnych skraplacza i wyparki, ze względu na 

pojawienie się w kolumnie dodatkowych ogromnych ilości cieczy, którą najpierw 

trzeba odparować, a następnie skroplić. Parametr ten jest kluczowy dla prawidłowej 

i ekonomicznej pracy instalacji. 

Krytyczne dla uzyskania wiarygodnych wyników symulacyjnych jest dobór odpo-

wiedniego modelu termodynamicznego w symulacji (odpowiadania za cały model 

matematyczny symulacji) oraz dostęp do parametrów termodynamicznych poszczegól-

nych składników, a także parametrów kinetycznych uwzględnianych reakcji chemicz-

nych. 

W celu dokonania dokładnej optymalizacji działania instalacji należy przepro-

wadzić także analizę ekonomiczną procesu wraz z kosztami zakupu poszczególnych 

aparatów, zyskiem ze sprzedaży produktów o określonej czystości oraz kosztami 

energii. Niejednokrotnie w technologii chemicznej bardziej opłacalne jest wytwarzanie 

produktu o mniejszej czystości, obniżając przy tym koszty zarówno budowy instalacji 

(koszt aparatury), jak i koszty eksploatacyjne (koszt energii). Wszystko to uwarunko-

wane jest zapotrzebowaniem rynku na poszczególne produkty i wymaganiami stawia-

nymi przez klientów. 

Podziękowania 

Praca finansowana ze środków na naukę w roku 2021 jako projekt badawczy 

statutowy MNiSzW realizowany na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej 

(Nr 8201003902-K24W03D05) 
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Wykorzystanie oprogramowania komputerowego w projektowaniu instalacji 

chemicznych 

Streszczenie 

Praca przedstawia wybrane zagadnienia projektu technologicznego na przykładzie instalacji alkilacji 

benzenu propylenem będącego pierwszym etapem zintegrowanej produkcji fenolu i acetonu metodą 

kumenową. Celem pracy jest opracowanie symulacji procesu i wskazanie korzyści z wykorzystania opro-
gramowania komputerowego przy pracy projektanta. W części obliczeniowej pracy przy wykorzystaniu 

oprogramowania Aspen Plus® opracowano symulację działania węzła alkilacji benzenu propylenem. 

Wyznaczono parametry pracy instalacji oraz dokonano ich wstępnej optymalizacji pod kątem jak naj-

lepszego wykorzystania aparatury. Opracowana symulacja daje stabilne wyniki porównywalne z obecnymi 
w literaturze. Poprzez wprowadzenie dodatkowego strumienia produktu pobranego z trzeciej kolumny 

rektyfikacyjnej i specyfikacji projektowej, możliwe jest znaczące ograniczenie wymaganych rozmiarów 

aparatury, a tym samym obniżenie początkowych kosztów kapitałowych, jak również rocznych kosztów 

eksploatacyjnych instalacji. Zaproponowano nowe parametry procesowe.  
Słowa kluczowe: metoda kumenowa, produkcja zintegrowana, symulacja procesów produkcyjnych, 

inżynieria chemiczna 

Application of computer software in chemical plant design 

Abstract  

The paper presents selected issues of the technological design on the example of the benzene alkylation 

with propylene plant, which is the first stage of the integrated production of phenol and acetone by the 
cumene method. The aim of the work is to develop a simulation of the process and to indicate the benefits 

of using computer software in the chemical designer work. In the computational part of the work, a simu-

lation of the benzene alkylation node was developed using Aspen Plus® software. The operating 

parameters of the plant were determined and initial optimization was made in terms of the best use of the 
apparatus. The developed simulation gives stable results comparable to those present in the literature. By 

introducing an additional product stream received from the third rectification column and design 

specifications, it is possible to significantly reduce the required apparatus sizes, thereby lowering the initial 

capital costs as well as the annual operating costs of the plant. New process parameters have been 
proposed. 

Keywords: cumene method, integrated production, production processes simulation, chemical engineering 
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Wpływ urządzeń elektrycznych na poziom zaburzeń 

elektromagnetycznych w paśmie 2-150 kHz 

1. Wprowadzenie 

Cechą charakterystyczną polskiego systemu elektroenergetycznego końca XX wieku 

było dominacja wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z węgla kamiennego 

i brunatnego. Tym samym polska sieć energetyczna przystosowana była do jedno-

kierunkowego przepływu energii od miejsca jej wytwarzania do rozproszonych grup 

odbiorców, często znacznie oddalonych od elektrowni. Przyłączenie do sieci odna-

wialnych źródeł energii, zarówno dużych, jak farmy fotowoltaiczne lub wiatraczne czy 

małych zlokalizowanych w gospodarstwach domowych, wymagało spełnienia szeregu 

wymagań oraz formalności. 

Tymczasem zgodnie z przyjętymi przez społeczność światową kierunkami rato-

wania klimatu na Ziemi, w perspektywie roku 2030 produkcja energii z węgla ma 

zostać zastąpiona wytwarzaniem czystej energii z odnawialnych źródeł energii oraz 

mechanizmami efektywności energetycznej, pozwalającymi na ograniczenie zużycia 

energii przez odbiorców. Zagadnienie to doprecyzowano np. w dokumencie zatytuło-

wanym „Katowice Rulebook”, będącym stanowiskiem końcowym Szczytu Klimatycz-

nego COP24 w Katowicach [1]. Dokument ten określa podstawowe procedury 

i mechanizmy, mające doprowadzić do ograniczenia globalnego ocieplenia, docelowo 

do poziomu 1,5°C powyżej średniej temperatury sprzed rewolucji przemysłowej. 

W praktyce oznacza to, że aby do roku 2030 możliwe było ograniczenie emisji CO2 

o 45 proc. w stosunku do prognozy zużycia w 2030 r., konieczna jest zasadnicza 

modernizacja całego systemu elektroenergetycznego, w wyniku której sieć energe-

tyczna ma się stać „siecią sieci” na wzór Internetu (rys. 1). 

  

Rysunek 1. Sieć energetyczna inspirowana Internetem – opracowanie własne z wykorzystaniem [2] 

                                                                   
1 marek.wasowski@pw.edu.pl, Zespół Automatyki i Sterowania w Energetyce, Katedra Energoelektryki, 

Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska, http://zas.pwr.edu.pl/zas/index.php?p=MW&l=01.  
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W inspirowanej Internetem sieci energetycznej XXI wieku możliwy będzie 

dwukierunkowy przepływ energii elektrycznej pomiędzy sąsiadującymi obwodami 

elektrycznymi dysponującymi różnymi źródłami energii. Nie oznacza to całkowitej 

rezygnacji z energii z wielkoskalowej energetyki zawodowej, która nadal będzie zasilać 

znaczną część odbiorców, jednak praktycznie każdy odbiorca będzie mógł produkować 

energię na własny użytek, a w niektórych przypadkach dzielić się tą energia z innymi. 

Szczególna rola w procesie transformacji energetycznej przypada tzw. prosumentom, 

czyli osobom fizycznym mogącym w znacznym stopniu pokryć własne zapotrzebo-

wanie na energię z własnych źródeł, które najczęściej będą odnawialnymi źródłami 

energii (dalej OZE). Do takich źródeł zalicza się: energię wiatru, wody, energię 

słoneczną, geotermalną czy chemiczną np. z procesów przetwarzania biomasy.  

Na tym jednak proces transformacji odbiorcy w prosumenta się nie kończy. 

Począwszy od 2021 roku możliwe stanie się uzyskanie dofinansowania systemów 

zautomatyzowanego zarządzania energią elektryczną z wykorzystaniem lokalnych 

małych magazynów energii. Pozwoli to na autokonsumpcję energii przez gospo-

darstwo prosumenta.  

W chwili obecnej w Polsce dominuje jednak rozwiązanie, w którym energia 

generowana przez panele słoneczne zainstalowane na budynkach jednorodzinnych po 

przemianie przez falownik na prąd zmienny jest odprowadzana do publicznej sieci 

energetycznej, zaś gospodarstwo pobiera prąd na własny użytek w sposób tradycyjny, 

czyli z sieci publicznej. Tym samym przez przyłącze tego domu prąd płynie w dwóch 

kierunkach.  

Przykładową instalację prosumencką nowego typu, ze zautomatyzowanym syste-

mem zarządzania energią oraz z magazynem energii, przedstawiono na rysunku 2.  

 

Rysunek 2. Budynek wyposażonyw system zautomatyzowanego zarządzania energią elektryczną 

z wykorzystaniem lokalnego magazynu energii [opracowanie własne]  

W przeciwieństwie do budynku wyposażonego w tradycyjne przyłącze energe-
tyczne, budynek prosumenta korzysta zarówno z energii elektrycznej pochodzącej 
z sieci zewnętrznej, jak i własnego źródła wytwórczego (tutaj instalacji fotowoltaicznej – 
PV). Ideą tego rozwiązania jest autokonsumpcja wyprodukowanej energii przez prosu-
menta. Wyprodukowana z paneli słonecznych energia zasila w pierwszym rzędzie 
odbiorniki w budynku prądem stałym np. oświetlenie LED, gniazda USB do ładowania 
urządzeń elektronicznych czy mały sprzęt AGD). W sytuacji braku zapotrzebowania 
na energię – a tak zdarza się bardzo często, kiedy energia ze słońca produkowana jest 
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pod nieobecność mieszkańców – energia ta magazynowana jest w lokalnym magazynie 
energii (1) lub w akumulatorach pojazdów elektrycznych. Automatyka budynkowa 
monitoruje obwody prądu przemiennego, które w razie potrzeby zasilane są przez 
przetwornicę prądu stałego na przemienny (2). Jest to możliwe również, gdy słońce nie 
świeci. Przetwornica, będąca jednocześnie ładowarką prądu stałego, przy braku energii 
z instalacji fotowoltaicznej wspomaga budynek energią z akumulatora, a w wyjątko-
wych przypadkach energią z sieci zewnętrznej. W wymiarze ogólnopolskim, powstać 
mają sieci samowystarczalnych budynków – „wysp” energetycznych dysponujących 
własnym źródłem (źródłami) energii, zdolnymi do magazynowania energii, a w okre-
ślonych sytuacjach, np. szczytowego zapotrzebowania na energię, zdolnymi do 
przekazania energii do sieci. 

2. Power Line Communication 

Omówiona w poprzednim rozdziale transformacja energetyczna wymaga budowy 
efektywnych systemów transmisji danych na potrzeby monitorowania oraz zarządzania 
urządzeniami przyłączonymi do sieci. Jednym z większych problemów koniecznych 
do rozwiązania jest synchronizacja pracy źródeł OZE, które charakteryzują się dużą 
niestabilnością pracy. Dwukierunkowy przepływ energii do i od prosumentów musi 
podlegać bieżącemu monitoringowi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej 
OSD), który w ściśle określonych przepisami prawa sytuacjach, będzie mógł zdalnie 
załączyć bądź wyłączyć instalację OZE bądź pobrać energię z magazynu energii 
w ramach mechanizmu (usługi) Demand Side Response. 

 Spośród szeregu możliwych do zastosowania technologii telekomunikacyjnych, 
OSD od wielu lat sięgają do możliwości transmisji sygnałów kablami energetycznymi 
(ang. Power Line Communication – dalej PLC). W niektórych krajach Unii Europej-
skiej z wykorzystaniem PLC odczytywanych jest już 100% liczników, np. Włochy  
(32 mln liczników) czy Szwecja (~5 mln liczników) [3, 4], a producenci urządzeń opar-
tych na technologiach PLC, przeznaczonych do „inteligentnych” zastosowań siecio-
wych donoszą, że w ostatnich latach ich produkcja dynamicznie rośnie i oczekują, że 
trend ten utrzyma się w przyszłości [5]. 

Transmisja danych w technologii PLC napotyka jednak na fizyczne ograniczenie 
[6-8]. Pomimo prawnego wydzielenia pasma częstotliwości 3-95 kHz, jako pasma 
dedykowanego wyłącznie dla OSD, obecność niepożądanych zaburzeń elektromagne-
tycznych w tym pasmie, uniemożliwiających (blokujących) pracę tych systemów jest 
najpoważniejszym problemem w eksploatacji systemów PLC [9-13]. Potwierdzają to 
doświadczenia polskich Operatorów Sieci Dystrybucyjnych eksploatujących zaawanso-
wane systemy zdalnego opomiarowania z wykorzystaniem technologii PLC obsługujące: 

 Energa Operator S.A.   ~ 870 tys. liczników;  

 TAURON Dystrybucja S.A.  ~ 350 tys. liczników;  

 PGE Operator S.A.    ~ 100 tys. liczników; 

 innogy Polska S.A.    ~ 200 tys. liczników. 
Z uwagi na dwukierunkową wymianę informacji w technologii PLC (mowa nie 

tylko o zdalnym odczycie liczników energii, ale również np. o dwukierunkowej łącz-
ności z prosumenckimi instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną i wprowa-
dzającymi ją do sieci) wyjątkowo istotne jest spełnienie wymagań kompatybilności 
elektromagnetycznej przez wszystkie urządzenia przyłączone do sieci. 
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3. Mechanizm przenikania zakłóceń elektromagnetycznych do obwodów 

układów elektronicznych 

Każde pracujące w sieci elektroenergetycznej urządzenie elektryczne lub elektro-

niczne, jest jednocześnie źródłem, jak i odbiornikiem zaburzeń elektromagnetycznych. 

Pomiędzy urządzeniem emitującym zaburzenia (źródłem zakłóceń), a urządzeniem 

odbierającym te zaburzenia (obiektem zakłócanym) występuje ścieżka sprzężenia. 

Poznanie fenomenu tego sprzężenia jest niezbędne do skutecznego zarządzania pracą 

urządzeń elektronicznych pracujących w sieci elektroenergetycznej.  

Uproszczony model opisujący emisję pierwotną (źródła) i wtórną (obiektu zakłó-

canego) w układzie dwóch odbiorników prezentuje rysunek 3. Urządzenie 1 jest repre-

zentowane przez stałe źródło prądu Ih1 i impedancję Z1. Emisja pierwotna z urządzenia 1 

jest oznaczona jako I1, której część wywołuje wtórną emisję z urządzenia 2 (I1,2).  

 

Rysunek 3. Uproszczony model opisujący emisję pierwotną i wtórną w układzie dwóch odbiorników, przy 

założeniu sinusoidalnego napięcia znamionowego [opracowanie własne]  

Emisję pierwotną z urządzenia 1 (I1) można wyliczyć w następujący sposób: 

       (1) 

gdzie Z1 i Z2 są wewnętrznymi impedancjami urządzenia odpowiednio urządzenia 1 

i 2, a Zg jest impedancją sieci. Emisja (I1) pierwotna przepływa teraz częściowo do 

sieci, zaś jej część przepływa przez impedancję urządzenia 2. Tym samym całkowita 

emisja z urządzenia 2 składa się z jego własnej emisji pierwotnej I2 nałożonej na 

emisję wtórną wywołana przez urządzenie 1 (I1,2). Emisję wtórną emisją z urządzenia 

2, pochodzącą z urządzenia 1, określa poniższa zależność:  

       (2) 

Przedstawione zjawiska w instalacjach elektrycznych powstają w wyniku szeregu 

zjawisk, do których należą m.in. [14]: 

 zasilanie odbiorników o znacznych mocach znamionowych, pobierających często 

prąd o znacznym odkształceniu od przebiegu sinusoidalnego; 

 szeroki zakres wartości możliwych do wystąpienia prądów: roboczych i przetęże-

niowych; 
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 zgrupowanie dużej liczby urządzeń o różnorakim oddziaływaniu na otoczenie 

(cieplne, elektromagnetyczne) w ograniczonej przestrzeni rozdzielnic niskiego 

napięcia. 

Powstające w ten sposób zaburzenia są źródłem zakłóceń pracy urządzeń przyłą-

czonych do sieci powodujących wzajemne, negatywne oddziaływanie tych urządzeń na 

siebie, co z kolei prowadzi do pogorszenia się warunków pracy wszystkich zainstalo-

wanych urządzeń. Ogólny schemat sprzężenia obiektów: zakłócającego (1) i zakłóca-

nego (2) przedstawiono na rysunku 4. Sprzężenie pomiędzy obiektami może być 

galwaniczne, pojemnościowe, impulsowe lub inne. 

 

Sz – sygnał zakłócający 

Sw – sygnał w obiekcie zakłócanym 

Rysunek 4. Przykłady sprzężeń zakłócających: a) galwaniczne,  
b) pojemnościowe, c) indukcyjne [14] 

4. Kompatybilność elektromagnetyczna w paśmie 2-150 kHz  

Słowo „kompatybilność” jest zapożyczeniem z języka angielskiego (compatibility 

pośrednio z łaciny compatibilitas), które tłumaczyć można jako „zgodność” lub 

„współdziałanie”. W zależności od tego, czego dopasowanie to dotyczy, rozróżnia się: 

 kompatybilność środowiskową (np. sprzętową); 

 kompatybilność języków informacyjno-wyszukiwawczych (np. programową); 

 kompatybilność elektromagnetyczną. 

W niniejszej pracy omówione zostaną zagadnienia dotyczące kompatybilności 

elektromagnetycznej (ang. ElectroMagnetic Compability – dalej również EMC) 

systemów i urządzeń przyłączonych do sieci elektrycznej, którą definiuje się jako 

zdolność urządzeń elektrycznych do długotrwałego, poprawnego funkcjonowania 
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w środowisku elektrycznym bez niedopuszczalnie szkodliwego oddziaływania na 

środowisko i inne pracujące w tym środowisku urządzenia.  

W nawiązaniu do przedstawionego wcześniej modelu opisującego emisję pierwotną 

(źródła) i wtórną (obiektu zakłócanego), w rozumieniu kompatybilności elektromagne-

tycznej rozróżnia się pojęcia:  

 emisji zaburzeń;  

 odporności na zaburzenia.  

Przyjmuje się, że urządzenie prawidłowo funkcjonuje w środowisku elektromagne-

tycznym, jeśli wykazuje wysoką odporność na zaburzenia występujące w tym środo-

wisku, a konstrukcja urządzenia ogranicza emisję zaburzeń przez samo urządzenie 

(rys. 5).  

 

Rysunek 5. Czynniki mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w środowisku 
elektromagnetycznym, [opracowanie własne]  

Z punktu widzenia kategoryzacji sygnałów występujących w sieciach elektro-

energetycznych systemy PLC należą do szerszej grupy systemów komunikacyjnych 

(ang. MCS, main communicating systems). Sygnały transmisji sygnałów PLC trakto-

wane są jako sygnały sygnalizacyjne (ang. mains signalling) i traktowane są jako tzw. 

zaburzenia intencjonalne (ang. intentional emission). Wszystkie pozostałe zaburzenia 

występujące w środowisku sieci elektroenergetycznych należy uznać za zaburzenia 

nieintencjonalne (ang. non-intentional emission), które dla transmisji sygnałów 

sygnalizacyjnych stanowić będą potencjalne zaburzenie transmisji. Zakłócenia te, 

w zależności od źródła pochodzenia, można podzielić na [15]: 

 zaburzenia zewnętrzne;  

 zaburzenia wewnętrzne.  

Zaburzenia zewnętrzne wnikają do sieci kablowej drogą radiową i nie stanowią 

przedmiotu rozważań objętych niniejszą pracą. Natomiast źródłami zakłóceń wew-

nętrznych jest szereg zdarzeń spowodowanych m.in.: 

 czynnikami atmosferycznymi; 

 czynnościami łączeniowymi;  

 awariami oraz wpływem otoczenia (np. anomalie w pracy urządzeń).  
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Dla transmisji PLC najgroźniejsze są zaburzenia o charakterze ciągłym, które jak 

wcześniej stwierdzono, generowane są przez pralki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, 

telewizory i komputery wyposażone w zasilacze impulsowe, które często nie spełniają 

wymaganych norm emisyjności zaburzeń, powodując zakłócenia w systemach stero-

wania sygnalizacją na skrzyżowaniach, monitoringu instalacji fotowoltaicznych, 

komunikacji bezstykowej i bezprzewodowego przesyłania energii, a także zastosowań 

w systemach bezpieczeństwa w górnictwie [5, 6, 17-22].  

 

Rysunek 6. Przykład interferencji zaburzenia nieintencjonalnego z sygnałem PLC, [opracowanie własne]  

W praktyce kompatybilność elektromagnetyczna danego urządzenia (systemu) 

w odniesieniu do transmisji PLC wymaga spełnienia równocześnie trzech kryteriów [23]: 

 urządzenie (system) nie powoduje zakłóceń w pracy urządzeń (systemów) PLC; 

 urządzenie (system) PLC nie powoduje zakłóceń w swojej pracy; 

 urządzenie (system) PLC nie jest podatne na zaburzenia wytwarzane przez zjawiska 

pochodzenia naturalnego. 

Zestawienie tabelaryczne norm dotyczących emisji nieintencjonalnej (zaburzenia) 

i intencjonalnej (napięcia sygnalizacyjne, transmisja), a także poziomów stosowanych 

w badaniach odporności obejmujące zakres 2-150 kHz zebrano w tabeli 1. zaś charak-

terystyki amplitudowe poziomów emisji, które uznano za istotne w ocenie wyników 

przeprowadzanych w ramach niniejszej pracy badań, zaprezentowano na rysunku 7.  

Tabela 1. Zestawienie norm dotyczących emisji nieintencjonalnej (zaburzenia) i intencjonalnej (napięcia 

sygnalizacyjne, transmisja) oraz poziomów kompatybilności w sieciach elektroenergetycznych, a także 

poziomów stosowanych w badaniach odporności obejmujące zakres 2–150 kHz [24] 

Poziomy emisji zaburzeń (emisja nientencjonalna) w sieci elektroenergetycznej: 

PN–EN 61000–3–8:1997 Signaling on low–voltage electrical installations – Emission levels, 
frequency bands and electromagnetic disturbance levels  

PN–EN 50065–1:2012 Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia 

w zakresie częstotliwości od 3 do 148,5 kHz Część 1: Wymagania ogólne, zakresy 

częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne 

Poziomy kompatybilności w sieci elektroenergetycznej: 

PN–EN 61000–2–2:2003/A1:2017 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 2–2: 

Środowisko – Poziomy kompatybilności zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości 
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i sygnałów przesyłanych w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia oraz 

IEC 61000–2–2:2002/AMD2:2018 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2–2: 

Environment – Compatibility levels for low frequency conducted disturbances and signaling 

in public low–voltage power supply systems 

Poziomy emisji intencjonalnej (napięcia sygnalizacyjne, poziomy transmisji) w sieci 

elektroenergetycznej: 

PN–EN 61000–3–8:1997 Signaling on low–voltage electrical installations – Emission levels, 

frequency bands and electromagnetic disturbance levels 

PN–EN 50065–1:2012 Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia 

w zakresie częstotliwości od 3 do 148,5 kHz Część 1: Wymagania ogólne, zakresy 

częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczne 

PN–EN 61000–2–2:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 2–2: 

Środowisko – Poziomy kompatybilności zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości 

i sygnałów przesyłanych w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia  

PN–EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych  

Poziomy badań odporności odbiorników: 

PN–EN 61000–4–19:2014 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), Część 4–19: 

Metody badań i pomiarów. Badanie odporności przyłączy energetycznych prądu 

przemiennego na przewodzone zaburzenia symetryczne i sygnalizację w zakresie 

częstotliwości od 2 do 150 kHz  

 

Rysunek 7. Charakterystyki amplitudowe poziomów zaburzeń w zakresie  
2–150kHz w sieciach elektroenergetycznych [opracowanie własne] 

Legenda:  

 poziom emisji nieintencjonalnej, tzw. „tła środowiska” wg normy IEC 61000–3–

8:1997 przejęty w normie dotyczącej transmisji PLC EN 50065:2012 (linia ciągła, 

kolor zielony);  
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 poziom kompatybilności (emisji nieintencjonalnej przez odbiorniki przyłączone do 

sieci) wg normy IEC 61000–2–2:AMD1:2017 oraz AMD2:2018 (linia przerywana, 

kolor różowy); 

 poziom dopuszczalny emisji intencjonalnej, napięć sygnalizacyjnych (poziom 

transmisji) wg norm IEC 61000–2–2:AMD1 2017 przejęty w normie dotyczącej 

transmisji PLC EN 50065:2012 (linia przerywana, kolor czerwony); 

 poziomy odporności na napięcia sygnalizacyjne wg normy PN–EN 61000–4–

19:2014] (linia przerywana, kolor czarny – Poziom 3: typowe środowisko 

przemysłowe, linia ciągła, kolor czarny – Poziom 4: uciążliwe środowisko 

przemysłowe); 

 widmo reprezentuje sygnał transmisji PLC OSGP, z lokalnymi maksymami 

w podpasmach 75(+/-2,5) i 86 (+/-2,5) kHz. 

5. Przykład analiz widmowych badań transmisji PLC OSGP 

w warunkach terenowych dla przypadku oprawy oświetleniowych 

typu LED jako zidentyfikowanego źródła zaburzenia 

W badaniach wykorzystano sygnały napięć fazowych zarejestrowane w rzeczywistej 

sieci elektroenergetycznej z systemem PLC OSGP wykorzystującym pasma 75 kHz 

oraz 86 kHz. Sygnały zarejestrowano zarówno w stacji transformatorowej, tj. w miejscu 

instalacji koncentratora oraz w złączu kablowym odległym od stacji, w którym ziden-

tyfikowano źródło zakłócenia transmisji. Przypadek przedstawia zaburzenie wprowa-

dzane do sieci przez obwód oświetleniowy zawierający źródła światła typu LED. 

Odległość złącza od stacji transformatorowej wynosi 170 metrów.  

Dla oznaczenia lokalizacji punktu pomiarowego zastosowano oznaczenia: 

 P1 – pierwszy poziom pomiarowy, stacja SN/nN, rozdzielnia nN, miejsce instalacji 

koncentratora; 

 P2 – drugi poziomi pomiarowy, złącze kablowe (ZK), miejsce przyłączenia 

wewnętrznych linii zasilających (WLZA), do których przyłączone są rozdzielnice 

z obwodami zidentyfikowanych odbiorników zakłócających. 

Rejestracje napięć fazowych w badanych punktach pomiarowych z częstotliwością 

próbkowania 1 MHz przy różnych scenariuszach udziału zaburzenia w stosunku do 

sygnału transmisji.  

Dla scenariuszy uwarunkowań pod względem pracy bądź wyłączenia transmisji 

(PLC) oraz odbiornika zakłócającego (ZAK) zastosowano oznaczenia z indeksowa-

niem numerycznym „0”, „1” oznaczającymi odpowiednio wyłączenie oraz włączenie, tzn.: 

 PLC1ZAK1 – transmisja włączona, odbiornik zakłócający włączony; 

 PLC1ZAK0 – transmisja włączona, odbiornik zakłócający wyłączony; 

 PLC0ZAK1 – transmisja wyłączona, odbiornik zakłócający włączony; 

 PLC0ZAK0 – transmisja wyłączona, odbiornik zakłócający wyłączony. 

Przyjęto czas rejestracji sygnałów napięć fazowych równy 30 sekund. Następnie 

zarejestrowany sygnał analizowano pod względem widma w oknach czasowych 

o szerokości 100 ms, wykonując w każdym oknie analizę widmową zgodnie z normą 

PN-EN 61000-4-7 z rozdzielczością 10Hz wprowadzając grupowanie w paśmie 200 

Hz z częstotliwością centralną co 100 Hz. Do analiz częstotliwościowych wyko-

rzystano program utworzony w środowisku MATLAB. 
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Zebrany materiał badawczy zawierał:  

 sygnały pomiarowe napięć fazowych zarejestrowane w zadanym czasie obserwacji 

30 s z częstotliwością próbkowania 1 MHz; 

 widma chwilowe sygnałów napięć fazowych, wyznaczane w zadanym oknie 

analizy widmowej 100 ms, z rozdzielczością bazową widma 10 Hz oraz ich wersje 

zgrupowane zgodnie zasadą grupowania przedstawioną w normie PN-EN 61000-4-

7 dla pasma 2-9 kHz prowadzącą do widm scentrowanych wokół częstotliwości 

środkowej będącej wielokrotnością 100 Hz w paśmie 200 Hz; 

 widmo syntetyczne (wypadkowe, zastępcze) typu „peak hold”, służące zastępczej 

reprezentacji widm chwilowych w czasie obserwacji (dla 30 s pomiaru z oknem 0,1 s 

otrzymuje się 300 widm chwilowych) za pomocą jednego widma, którego 

poszczególne prążki stanowią maksymalne wartości prążków odnotowanych 

w trakcie całego czasu obserwacji. 

Dla przyjętych scenariuszy udziału sygnału transmisji i zaburzenia wyniki analiz 

widmowych zarejestrowanych sygnałów napięć zaprezentowano w formie: 

 reprezentacji zmienności widm chwilowych w czasie (reprezentacja czas-

częstotliwość); 

 utworzenie widm wypadkowych typu „peak hold” dla poszczególnych scenariuszy 

(PLC1ZAK1, PLC1ZAK0, PLC0ZAK1); 

 przeprowadzenia analizy sygnału do szumu SNR [dB] poprzez porównanie widm 

typu „peak hold” dla scenariusza PLC1ZAK0 oraz PLC0ZAK1 oraz określeniu 

różnicy pomiędzy maksymalnymi wartościami amplitud w pasmach transmisji 

OSGP. Dla wyznaczenia wartości maksymalnych przyjęto zakres 2,5 kHz wokół 

częstotliwości transmisji, tj. 75 ±2,5 kHz oraz 86 ±2.5 kHz. 

Utworzone widma typu „peak hold” dla scenariusza PLC1ZAK0 odpowiadają 

maksymalnym zdolnościom transmisji w punkcie pomiarowym bez udziału zidentyfi-

kowanego odbiornika, natomiast widma scenariusza PLC0ZAK1 reprezentują możliwe 

amplitudy zakłóceń występujące w punkcie pomiarowym wprowadzane przez ten 

odbiornik. Widma te można zatem traktować jako cechy sygnału transmisji (S – signal) 

oraz zakłócenia (N – noise), co wykorzystuje się do wyznaczenia współczynnika od-

zwierciedlającego skuteczność transmisji SNR (ang. Signal to Noise Ratio). Parametr S 

uzyskano jako maksymalną wartość widma wokół częstotliwości transmisji tj. 75  

±2,5 kHz oraz 86±2,5 kHz dla scenariusza PLC1ZAK0, a parametr N jako maksy-

malną wartość widma wokół częstotliwości transmisji tj. 75 ±2,5 kHz oraz 86 ±2,5 kHz 

dla scenariusza PLC0ZAK1. 

Współczynnik sygnału do szumu (zakłócenia) SNR definiuje się jako: 

    
    

    
  

              
    

    
                                 

W związku z tym, że widma przedstawiane są w wartościach skutecznych dBµV jako: 
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to do wyznaczenia współczynnika SNR[dB] można stosować bezpośrednio różnicę 

sygnału i zakłócenia wyrażoną w jednostkach dBµV: 

             
    

    
                    

                          
                 

Dla zapewnienia skuteczności transmisji SNR powinien wynosić co najmniej 9 dB, 

zaś odstęp (inaczej margines M, ang. margin): 

                  

powinien spełniać warunek M > 0, który jest jednoznaczny z SNR > 9 dB. W prak-

tyce M > 0 świadczy o skuteczności transmisji, M = 0 lub SNR = 9 dB oznacza gra-

niczną sytuację dla skuteczności transmisji, M < 0 lub SNR < 9 dB informuje o przekro-

czeniu zapasu sygnału transmisji nad sygnałem zakłócającym i brak ciągłości transmisji.  

6. Analiza wyników 

Z wykorzystaniem wyżej omówionych metod analizy sygnałów przeprowadzono 

badania terenowe wybranych przypadków instalacji PLC.  

Analiza obejmowała widma chwilowe, identyfikację maksymalnych widm wypad-

kowych typu „peak hold”, reprezentacje czas-częstotliwość zmian widm w czasie oraz 

analizy SNR, ze szczególnym uwzględnieniem podpasm transmisji PLC OSGP, czyli 

75 ±2,5 kHz oraz 86 ±2,5 kHz. 

6.1. P1 – LED jako źródło zaburzenia  

Badania widma przeprowadzono w złączu kablowym, w którym zidentyfikowano 

obwód oświetleniowy typu LED wprowadzający zaburzenie. Odległość złącza od 

stacji transformatorowej 170 mb. 

Rysunek 8 przedstawia analizy widmowe napięcia (wybrana faza L1) w badanym 

złączu kablowym. Badane widma napięcia zawierają sygnał transmisji oraz sygnał 

zakłócenia tj. w scenariuszu normalnej pracy systemu PLC włączona transmisja 

i włączone zaburzenia (oznaczenie PLC1ZAK1). Miejsce pomiaru odległe jest od 

koncentratora o 170 mb, więc jest rozważany wpływ odległości na tłumienie amplitudy 

sygnału transmisji. 

Porównując szczegółowo widma typ „peak hold” (rys. 8a) dla scenariuszy: włączona 

komunikacja – wyłączony odbiornik wprowadzający zaburzenie (PLC1ZAK0) oraz 

wyłączona komunikacja – włączony odbiornik wprowadzający zaburzenie (PLC0ZAK1), 

można stwierdzić, iż sygnał transmisji ulega silnemu tłumieniu, a dodatkowo sygnał 

zakłócenia (tła) przewyższa sygnał transmisji. Wykorzystując reprezentację czasowo-

częstotliwościową 0.1s okien analizy widmowej w czasie obserwacji 30 s (rys. 8b), 

można stwierdzić, iż sygnał zaburzenia praktycznie „zakrywa” sygnały transmisji 

w technologii OSGP w podpasmach 75 kHz i 86 kHz i ma charakter zaburzenia ciągłego.  
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a)  b) 

Rysunek 8. Przykład analizy zmian widma 2-150kHz w stacji transformatorowej z włączonym/wyłączonym 

źródłem światła LED, a) porównanie widm częstotliwościowych w dwóch scenariuszach: (PLC0ZAK1) 

oraz (PLC1ZAK), b) reprezentacje czas-częstotliwość zmian widm zaburzeń w czasie dla scenariusza 

(PLC1ZAK1)  

 

Rysunek 9. Przykład analizy współczynnika SNR w stacji transformatorowej jako różnicy 

widm typu „peak hold” pomiędzy scenariuszami (PLC1ZAK0): włączona komunikacja 

PLC/LED wyłączony oraz (PLC0ZAK1 wyłączona komunikacja PLC/LED włączony; pomiaru 

dokonano w złączu kablowym 170 m od stacji transformatorowej w której był zainstalowany 

koncentrator 

Na rysunku 9 przedstawiono wyniki analizy SNR w każdej z faz. Współczynnik 

SNR uzyskano poprzez różnicę sygnału transmisji i tła w [dBµV] tzn. różnicy widm 

uzyskanych w scenariuszach: włączona komunikacja – wyłączony odbiornik wprowa-

dzający zaburzenie (PLC1ZAK0) oraz wyłączona komunikacja – włączony odbiornik 

wprowadzający zaburzenie (PLC0ZAK1). Współczynnik SNR w poszczególnych 

fazach zawiera się w zakresie -4,4 ÷7,6 dla podpasma 75 kHz oraz 2,6÷12,2 dB dla 

podpasma 86 kHz. Analiza wykazuje się, że warunki transmisji mogą być różne dla 

każdej z faz. Biorąc pod uwagę wymagania dostawcy technologii wymagany graniczny 

margines 9 dB, został zachowany jedynie w jednej fazie. W związku z powyższym, 

należy stwierdzić, że przyjętą metodologię analizy w analizowanym przypadku zakłó-

cania transmisji PLC OSGP przez przyłączony do sieci odbiornik w postaci źródła 

LED, należy uznać za właściwą. 
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6.2. P2 – przemiennik częstotliwości jako źródło zaburzenia  

Stosując tą samą metodologię przeanalizowany kolejny przypadek zakłócenia 

transmisji PLC OSGP, w którym jako źródło zaburzenia zidentyfikowano przemiennik 

częstotliwości. pomiaru dokonano w złączu kablowym 230 m od stacji transforma-

torowej, w której był zainstalowany koncentrator 

 
a) b) 

Rysunek 10. Przykład analizy zmian widma 2-150 kHz w złączu kablowym a) z wyłączonym 
przemiennikiem częstotliwości b) z włączonym przemiennikiem częstotliwości 

 

a) b) 

Rysunek 11. Reprezentacje czas-częstotliwość zmian widm zaburzeń  

w czasie a) z wyłączonym przemiennikiem (PLC1ZAK0) b) z włączonym przemiennikiem częstotliwości 
(PLC1ZAK1) 

 

Rysunek 12. Przykład analizy współczynnika SNR jako różnicy widm typu „peak hold” pomiędzy 

scenariuszami (PLC1ZAK0) włączona komunikacja PLC/przemiennik wyłączony oraz (PLC0ZAK1) 
wyłączona komunikacja PLC/przemiennik włączony. 
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Wyniki analizy kolejnego przypadku zmian widma 2-150 kHz, przy czym pomiaru 
tym razem wykonano w złączu kablowym, przy działającym/wyłączonym przemien-
nikiem częstotliwości wykazała, że w badanym przypadku:  

 emisja zaburzeń przez przemiennik znacznie przekraczała dopuszczalne wartości 
określonych normami EN61000-3-8:1997 oraz EN50065:2012 (rys. 10); 

 emisja zaburzeń przez przemiennik miała charakter zaburzenia ciągłego (rys. 11); 

 analiza współczynnika SNR (rys. 12) dla scenariuszy (PLC0ZAK1/PLC1ZAK0) 
wykazała, że wartości SNR w odniesieniu do M = 9 dB we wszystkich trzech 
fazach były przekroczone w obu podpasmach transmisji PLC OSGP.  

Po wyłączeniu przemiennika częstotliwości transmisja PLC przebiegała normalnie 

7. Wnioski końcowe 

 widma tła (szumu, zakłócenia) dla sygnału transmisji mają różny charakter 
w zależności od fragmentu sieci oraz koncentracji i rodzaju odbiorników, obserwuje 
się zarówno widma o charakterze wielu składowych wąskopasmowych, jak 
i również widma z komponentami szerokopasmowymi; 

 obserwacje reprezentacji czas-częstotliwość, przedstawiające zmiany komponentów 
widma w czasie, pozwalają zaobserwować, iż generalnie częstość prowadzenia 
komunikacji nie jest równa, nie zawsze obie częstotliwości transmisji są widoczne 
na reprezentacjach widma; 

 w przypadku sygnałów zaburzeń wprowadzanych przez odbiorniki amplitudy 
zaburzeń są większe na poziomie punktu przyłączenia odbiornika wprowadzającego 
zaburzenie, a mniejsze na poziomie stacji transformatorowej, jest to zresztą częste 
zjawisko związane z podobnym efektem tłumienia od źródła zaburzenia, a także 
efektem zamykania się składowych wyższych częstotliwości przez obwody 
sąsiednich odbiorników; 

 brak kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń podłączonych do publicznych 
sieci niskiego napięcia ma bezpośredni wpływ na skuteczność zdalnego odczytu 
liczników energii elektrycznej wykorzystujących technologie PLC; 

 OSD powinni otrzymać skuteczne narzędzia prawne dyscyplinujące sprzedawców 
urządzeń wprowadzających do publicznej sieci elektroenergetycznej szkodliwe dla 
PLC zaburzenia; 

 należy prowadzić szeroko zakrojoną kampanię uświadamiającą podmioty przyłą-
czone do publicznych sieci energetycznych w szkodliwym oddziaływaniu niektórych 
urządzeń na pracę innych odbiorników (nie tylko liczników). 
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Wpływ urządzeń elektrycznych na poziom zaburzeń elektromagnetycznych 

w paśmie 2-150 kHz 

Streszczenie 

Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grids) sprawił m.in., że tradycyjna sieć 

elektroenergetyczna zaczęła dodatkowo spełniać funkcję kanału telekomunikacyjnego. Kanał ten umożliwia 

transmisję danych w postaci sygnałów wysokiej częstotliwości (od kilku kHz do kilkudziesięciu MHz), 

transmitowanych równolegle z napięciem zasilającym o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz. Usługi transmisji 

danych elektroenergetyczną siecią rozdzielczą (ang. PLC – Power Line Communication) realizują obecnie 

dwukierunkową łączność pomiędzy elementami systemów zdalnego odczytu liczników (ang. Smart 

Metering) w Polsce (ok. 1,5 mln liczników) oraz na Świecie. 
Możliwość ta nabiera szczególnego znaczenia wobec planu instalacji do końca 2028 roku liczników ze 

zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej u minimum 80% odbiorców końcowych w Polsce. Oznacza 

to konieczność wymiany przez operatorów systemów dystrybucyjnych ponad 12 milionów liczników 

energii elektrycznej na liczniki z modułami komunikacyjnymi oraz włączenie ich do informatycznych 
platform AMI (ang. Advanced Measurement Infrastructure).  

W pracy przedstawiono wyniki badań własnych, poświęconych zagadnieniu odporności systemu zdalnego 

odczytu liczników zrealizowanego z wykorzystaniem technologii PLC, a w szczególności zdolności do 

poprawnego funkcjonowania systemu PLC w warunkach niepożądanej emisji zaburzeń przez urządzenia 
elektryczne przyłączone do tej samej sieci  

Wyniki przeprowadzonych badań stanowią rozszerzenie spotykanych w literaturze badań emisji wtórnej, 

w których badane odbiorniki zasilano sinusoidalnym napięciem znamionowych. Ponadto dorobkiem 

własnym Autorów są wyniki analizy skuteczności pracy systemu PLC OSGP w tych warunkach. 
Słowa kluczowe: PowerLine Communications (PLC), zaburzenia przewodzone, supraharmoniczne, 

kompatybilnośc elektromagnetyczna (EMC), OSGP 

Effect of electrical devices on the level of electromagnetic disturbances  

in the range 2-150 kHz 

Abstract 

Due to the development of power networks, the traditional power network started to fulfill the function of 

a telecommunications channel. Smart grids enables data transmission in the form of high-frequency signals 

(from a few kHz to several dozen MHz), transmitted in parallel with the supply voltage with a frequency of 

50 Hz or 60 Hz. PowerLine Communication data transmission services currently provide two-way 

communication between the elements of remote meter reading systems in Poland (approx. 1.5 million 

meters) and in the world. This means that electricity distribution system operators must equip over 12 

million meters with communication modules and must include these meters in the IT platforms of 
Advanced Measurement Infrastructure. 

The paper presents the results of the author's own research, devoted to the issue of the immunity of the 

remote meter reading system implemented with the use of the PLC OSGP technology and the ability to 

properly operate this PLC system in conditions of non-intentional emission of disturbances by electrical 
devices connected to the same network. The results of the conducted tests constitute an extension of the 

secondary emission tests known in the specialist literature. In addition, the authors own achievements are 

the results of the analysis of the effectiveness of the system PLC OSGP in the field. 

Keywords: conducted emissions, supraharmonics, Power Line Communications (PLC), electromagnetic 
interference 
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Pseudoodwrotność macierzy binarnej 

z wykorzystaniem działania xor 

1. Wprowadzenie  

Pomysł pseudoodwrotnej macierzy po raz pierwszy zaprezentował w kwietniu 1920 

Eliakim Hastings Moore (1862-1932) na XIV Zachodniej Konferencji Amerykań-

skiego Towarzystwa Matematycznego na Uniwersytecie Chicago [1, 9].  

Niezależnie od niego w 1955 roku Roger Penrose (ur. 1931) przedstawił uogólnioną 

macierz odwrotną tj. uogólnienie pojęcia macierzy odwrotnej na macierze prostokątne 

w pracy „A generalized inverse for matrices”.  

Od nazwisk Moore’a i Penrose’a macierze te nazywa się macierzami pseudo-

odwrotnymi Moore’a-Penrose’a. 

Znacznie wcześniej, bo już w 1903, pomysł pseudoodwrotności operatorów całko-

wych zaproponował Erik Ivar Fredholm, matematyk szwedzki, współtwórca teorii 

równań całkowych. 

John von Neumann (1903-1957) opublikował w 1936 roku pracę „On regular rings” 

(o regularnych pierścieniach), w której również pojawił się pomysł pseudoodwrotnych 

macierzy. Badał, pierścienie, niekoniecznie przemienne z elementem jednostkowym, 

w którym dla każdego elementu a istnieje element x dla którego a·x·a = a [11]. 

W 1949 roku chiński matematyk Yuan Tseng Yung wprowadził w pracach [14, 15] 

uogólnione odwrotne operatory w przestrzeni Hilberta. Praca [14] dotyczy uogólnio-

nych odwrotności nieograniczonych operatorów między dwiema przestrzeniami, 

a praca [15] opisuje właściwości i klasyfikację uogólnionych odwrotnych operatorów 

zamkniętych. 

Pomysł wprowadzenia „macierzy odwrotnej” do macierzy prostokątnej przedstawił 

w roku 1951 (niezależnie od Moore, von Neumanna i Tsenga) szwedzki geodeta 

i matematyk Arne Bjerhammar (1917-2011) w pracy „Rectangular reciprocal matrices, 

with special reference to geodetic calculations” (Prostokątne odwrotne macierze, ze 

szczególnym odniesieniem do obliczeń geodezyjnych), opublikowanej w czasopiśmie 

Bulletin Géodésique [2]. Jego motywacją była analiza danych uzyskanych z obserwacji 

za pomocą metody najmniejszych kwadratów. 

Tematyką macierzy pseudoodwrotnych zajmował się amerykański matematyk 

Thomas Nall Eden Greville (1910-1998). W artykule „The pseudoinverse of a rectan-

gular or singular matrix and its application to the solution of systems of linear equations” 

(1957) (Pseudoodwrotna macierz prostokątna lub osobliwa i jej zastosowanie do 

rozwiązywania układów równań liniowych) użył macierzy pseudoodwrotnej do 

znalezienia przybliżonego rozwiązania formalnie nierozwiązywalnych układów 

równań liniowych. 29 grudnia 1958 na 118 dorocznym spotkaniu Amerykańskiego 
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Towarzystwa Statystycznego w Chicago T.N.E. Greville miał wykład na temat „The 

pseudoinverse of a rectangular matrix and its statistical applications” (Pseudoodwrotna 

prostokątna macierz i jej zastosowania statystyczne). O zastosowaniach pseudo-

odwrotnych macierzy napisał w pracy „Some applications of the pseudoinverse of 

a matrix” (1960) (Niektóre zastosowania pseudoodwrotnej macierzy). 

Praca dotyczy pseudoodwrotności jedynie pewnej specyficznej klasy, mianowicie 

macierzy binarnych (czyli zawierających wyłącznie elementy o wartościach 0 lub 1). 

Dodatkowo, we wszystkich wykonywanych obliczeniach dodawanie jest zastąpione 

działaniem xor, a zatem i macierze pseudoodwrotne do macierzy binarnych są macie-

rzami binarnymi. 

Celem tej pracy jest pokazanie metody sprawdzenia czy dla danej macierzy binarnej 

istnieje macierz pseudoodwrotna binarna obliczona przy wykorzystaniu działania xor, 

jak również efektywnej metody znalezienia macierzy pseudoodwrotnej binarnej 

w przypadku jej istnienia. 

2. Definicja i własności macierzy pseudoodwrotnej 

Niech A będzie macierzą nad ciałem liczb rzeczywistych bądź zespolonych. 

Macierz B nazywamy uogólnioną macierzą odwrotną do A, jeżeli spełnia ona cztery 

poniższe warunki:  

AABA  ,        (1) 

BBAB  ,        (2) 

BABA  *)( ,        (3) 

ABAB  *)( ,        (4) 

gdzie * oznacza sprzężenie hermitowskie macierzy [13]. 

Sprzężenie hermitowskie macierzy jest to złożenie operacji transpozycji i sprzę-

żenia zespolonego dokonane na macierzy (w ogólności) zespolonej, tj. 

jeże i }{ ijaA , to }{*
jiaA  ,      (5) 

gdzie jia oznacza sprzężenie zespolone liczby aji. Powyższą zależność można też 

zapisać w postaci [8] 

TT
AAA * .        (6) 

Sprzężenie zespolone – jednoargumentowe działanie algebraiczne określone na 

liczbach zespolonych polegające na zmianie znaku części urojonej danej liczby 

zespolonej. 

Dokładniej, sprzężeniem liczby zespolonej w postaci algebraicznej biaz  , 

gdzie Rba , , jest liczba biaz  nazywana liczbą sprzężoną do z [10]. 

Dla macierzy nad ciałem liczb rzeczywistych sprzężenie hermitowskie jest 

równoważne transpozycji macierzy. 
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Jest oczywiste, że podana wyżej definicja jest uogólnieniem pojęcia macierzy 

odwrotnej: jeśli A jest kwadratową i odwracalną macierzą, to wówczas B=A-1
. 

Jeśli macierze A i B są nawzajem pseudoodwrotne, to ich rzędy są równe r(B)=r(A). 

Pseudoodwrotne macierze mogą być stosowane przy rozwiązywaniu układów 

równań liniowych [1]. Niech A będzie macierzą o wymiarze m×n i niech y będzie 

wektorem o wymiarze m×1. Jeśli B jest macierzą pseudoodwrotną do macierzy A, to:  

a) układ Ax=y jest rozwiązywalny tylko wtedy, gdy ABy
T
=y

T 
[1]. 

b) jeśli niejednorodny układ równań Ax=y jest rozwiązywalny, to jego rozwiązanie 

ma postać wektora ByT
, gdzie B jest macierzą pseudoodwrotną względem 

macierzy A [1]. 

Pseudoodwrotna macierz Moore’a-Penrose’a jest użyteczna w różnych zastoso-

waniach. Przykładem może być znajdywanie przybliżonego rozwiązania układu równań 

liniowych, którego rozwiązanie dokładne nie istnieje [1]. 

Macierz pseudoodwrotna posiada jeszcze inną interesującą własność. Niech A 

będzie zespoloną (rzeczywistą) macierzą typu m×n i niech y jest wektorem o wymiarze 

m×1. Gdy B jest pseudoodwrotną do macierzy A macierzą Moore’a-Penrose’a, to: 

a. jeżeli Ax=y jest rozwiązywalnym układem równań, to rozwiązanie ByT
 obejmuje 

wszystkie swoje rozwiązania z najmniejsza normą [1]. 

b. jeżeli Ax=y jest nierozwiązywalnym układem równań, to ByT
 jest tym spośród 

wszystkich przybliżonych rozwiązań, które ma najmniejszą normę [1]. 

Pojęcie pseudoodwrotności stosuje się też do homomorfizmów. 

Homomorfizm przestrzeni wektorowej jest to funkcja odwzorowująca przestrzeń 

wektorową w drugą, zachowująca przy tym odpowiadające sobie działania, jakie są 

zdefiniowane w obu przestrzeniach. 

Weźmy pod uwagę przestrzeń wektorową, ewentualnie zespoloną (rzeczywistą) 

wektorową przestrzeń z iloczynem skalarnym.  

Niech U, V są przestrzeniami wektorowymi nad ciałem F, a f : U→V jest homo-

morfizmem. Homomorfizm g : V→U nazywany jest homomorfizmem pseudo-

odwrotnym do homomorfizmu f, jeżeli jest fgf = f. Jeśli ponadto gfg = g, wtedy f, g 

nazywają się homomorfizmami wzajemnie pseudoodwrotnymi do siebie [1].  

Jeśli homomorfizm g : V→U jest pseudoodwrotny do homomorfizmu f : U→V, 

wówczas [1]:  

a. r(g) ≥ r(f) = r(fg) = r(gf),  

b. jeśli f jest epimorfizmem, to g jest monomorfizmem, 

c. jeżeli f jest monomorfizmem, to g jest epimorfizmem, 

gdzie r oznacza rząd przekształcenia. 

Jeśli homomorfizmy f : U→V i g : V→U są nawzajem pseudoodwrotne to są 

spełnione następujące zależności [1]: 

a. f = 0, wtedy i tylko wtedy, gdy g = 0, 

b. r(f) = r(g), 

c. f jest monomorfizmem wtedy, gdy g jest epimorfizmem. 

W celu znalezienia macierzy pseudoodwrotnej stosuje się tzw. rozkład SVD (ang. 

Singular Value Decomposition) czyli rozkład według wartości osobliwych macierzy A. 

Wartości osobliwe są to pierwiastki kwadratowe wartości własnych macierzy. Rozkład 

SVD jest to pewien rozkład macierzy (dekompozycja) na iloczyn trzech specyficznych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przestrze%C5%84_liniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przestrze%C5%84_liniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82anie_algebraiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozk%C5%82ad_macierzy
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macierzy: A=UWVT
, gdzie U, V są macierzami ortogonalnymi, a macierz W jest 

macierzą diagonalną, w której na głównej przekątnej znajdują się nieujemne wartości 

osobliwe macierzy A. Jeśli macierz A jest kwadratowa, to jej wyznacznik można 

policzyć jako iloczyn jej wartości osobliwych.  

W programie Matlab istnieje funkcja obliczającą pseudoodwrotną macierz 

Moore’a-Penrose’a. Jest to funkcja o nazwie „pinv” [16]. Wywołanie tej funkcji ma 

postać: B = pinv(A). 

3. Pseudoodwrotna macierz binarna  

Dana jest macierz binarna a(m×n)  
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.       (7) 

Stawiamy pytanie, jakie warunku muszą być spełnione, aby dla macierzy a istniała 

pseudoodwrotna macierz binarna 
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.      (8) 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, kolejnym oczywistym 

pytaniem jest: jak wyznaczyć elementy tej macierzy? 

1. Przyjmujemy następujące założenia oraz oznaczenia. 

2. Wszystkie operacje będą wykonywane tylko na liczbach 0 lub 1. Zamiast doda-

wania i odejmowania będzie używana operacja „xor” zdefiniowana następująco: 

0 xor 0 = 0, 0 xor 1 = 1, 1 xor 0 = 1, 1 xor 1 = 0. 

3. W obliczeniach zamiast słowa „xor” będzie używany znak . 

4. Wielokrotne sumowanie oznaczymy symbolem 


,  zamiast zwykłego symbolu 

sumowania .  

Dla istnienia macierzy pseudoodwrotnej muszą być spełnione cztery warunki 

(równania (1), (2), (3) i (4)): 

a·b·a a, b·a·b b, a·b=(a·b)T, b·a=(b·a)T,     (9) 

które dla pseudoodwrotnej macierzy binarnej sprowadzają się do warunków (9). 

Przyjmiemy następującą metodę obliczania elementów pseudoodwrotnej macierzy 

binarnej.  

 Tworzymy układy równań dla warunków a·b·a=a, a·b=(a·b)
T
, b·a=(b·a)

T
, gdzie 

niewiadomymi są wszystkie elementy macierzy b. 
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 Te trzy układy łączymy razem otrzymując jeden układ liniowych równań 

binarnych.  

 Jeżeli układ nie ma rozwiązania, to nie istnieje pseudoodwrotna macierz binarna.  

 Jeżeli układ ma rozwiązania, to sprawdzamy dodatkowo warunek b·a·b=b. Jeżeli 

ten warunek jest spełniony, to otrzymane rozwiązanie stanowi poszukiwaną 

pseudoodwrotną macierz binarną.  

Warunek b·a·b=b nie jest dołączany do wspólnego układu równań trzech wyżej 

wymienionych warunków, ponieważ nie stanowi on układu równań liniowych. 

4. Tworzenie równań dla warunku a·b=(a·b)
T
  

Definiujemy mnożenie macierzy binarnych z użyciem operacji xor  
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n

k
klikba

1

, (10) 

gdzie a={aij}=a(m×n), b={bkl}=b(n×m), c=a·b={cil}=c(m×m); 

i=1, …, m; j=1, …, n; k=1, …, n; l=1, …, m.  

Aby zachodziła równość a·b=(a·b)
T
 muszą być spełnione następujące warunki 

li

n

k
kilk

n

k
klikil cbabac  

 11 ,     (11) 

dla i=1, …, m-1; l=i+1, …, m. 

Jak widać element cil jest iloczynem skalarnym i-tego wiersza macierzy a i l-tej 

kolumny macierzy b. 

Dla dalszych obliczeń wprowadzamy następujące oznaczenia: 

wai – i-ty wiersz macierzy a, wai=[ai1, ai2, …, ain], 

kbl – l-ta kolumna macierzy b, kbl=[b1l, b2l, …, bnl]
T
, 

bb – wektor utworzony z kolumn macierzy b, bb=[bk1, bk2, …, bkm]
T
, 

 (elementy tego wektora oznaczamy przez bb1, bb2, …, bbm∙n), 

z – wektor zerowy utworzony z n zer, z=[0, 0, …, 0]. 

Równanie (11) możemy zapisać w postaci: 

0 illi cc         (12) 

tj.  

0 liil kbwakbwa .       (13) 

Równanie (13) zapisujemy w postaci macierzowej 

0bbcc         (14) 

tj. 



 

Leszek Kowalik, Stanisław Kowalik 

 

298 















































































0

0

0

2

1

1

2

24

23

14

13

12





















n

nn

nn

kb

kb

kb

wawazzz

wazwazz

zwazwaz

zzwawaz

z

zwazzwa

zzwazwa

zzzwawa

.   (15) 

Ponieważ i=1, …, m; l=i+1, …, m; to otrzymujemy (m-1)·m/2 równań. 

Niewiadomymi są tu wszystkie elementy macierzy b (jest ich oczywiście łącznie m·n).  

Przykład 1 

Dana jest macierz binarna a 
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a .        (16) 

Mamy tu: m=4, n=3, z=[0 0 0]. 

Układ równań (15) ma następującą postać 
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,     (17) 

Układ (17) z jawnie zapisaną macierzą parametrów odpowiadającą podanej w (16) 

macierzy a ma postać 
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Układ tworzy (m-1) ·m/2=3·4/2=6 równań o m·n=4·3=12 niewiadomych.  

5. Tworzenie równań dla warunku a·b·a=a  

Na podstawie równania (10) możemy zapisać 

li

n

k
klikil kbwabac  

 1

.      (19) 

Dla rozpatrywanego warunku a·b·a=a mamy 

ij

m

l
ljil aac 

 1

.        (20) 

Oznaczmy przez wci i-ty wiersz macierzy c. Lewa strona równania (19) jest ilo-

czynem skalarnym i-tego wiersza macierzy c i j-tej kolumny macierzy a. Mamy więc: 

ijji akawc  .         (21) 

Równanie (20) można zapisać w postaci 

ij

m

l
llji akbawa 

 1 .       (22) 
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W postaci macierzowej równanie (22) można zapisać jako 
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Dla przykładu 1 ten układ równań przedstawia się następująco 
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.   (24) 

Po wykonaniu mnożenia otrzymujemy 
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Ostatecznie otrzymujemy 12 równań o 12 niewiadomych. 

6. Tworzenie równań dla warunku b·a=(b·a)
T
 

Oznaczamy 

abd  ,        (26) 

gdzie 





m

k
kjikij abd

1

.        (27) 

Muszą być spełnione równości 

jiij dd           (28) 

dla i=1, …, n-1; j=i+1, …, n. 

dij jest iloczynem skalarnym i-tego wiersza macierzy b i j-tej kolumny macierzy a. 

Wprowadzamy oznaczenia 

wbi – i-ty wiersz macierzy b, wbi=[bi1, bi2, …, bim], 

kaj – j-ta kolumna macierzy a, kaj=[a1j, a2j, …, amj]
T
, 

Równanie (28) zapisujemy w postaci 

0 jiij dd         (29) 

tj. 

0 ijji wbkawbka .       (30) 

Równanie (30) zapisujemy w postaci macierzowej 

0 bbdd .        (31) 
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Ponieważ macierz bb utworzona jest z kolumn macierzy b, a my mamy do czy-

nienia w równaniu (31) z wierszami macierzy b, to elementy macierzy dd będą roz-

dzielane zerami. 

Struktura jednego wiersza macierzy dd ma postać 

,,)(,,)(,)(,,)(,,)[( ijij azerijazerizerjnazerijazeri 2211 1111 
  

])(,,)(,,)(...,,)( zerjnazerijazerizerjn mimj  11
. (32) 

W celu pokazania, jak wyznaczać elementy macierzy dd, wykonamy obliczenia dla 

pierwszego wiersza macierzy dd, na podstawie wzoru (32) dla przykładu 1.  

Macierz a ma wymiar (43), a macierz b (34). Według wzoru (28) mamy: n=3, 

{i=1; j=2, 3}, {i=2; j=3}.  

1. Dla pierwszego wiersza macierzy dd należy przyjąć we wzorze (32): i=1, j=2.  

2. Dla drugiego wiersza macierzy dd należy przyjąć we wzorze (32): i=1, j=3.  

3. Dla trzeciego wiersza macierzy dd należy przyjąć we wzorze (32): i=2, j=3. 

Dla pierwszego wiersza macierzy dd mamy 

[(1-1)zer, a12, (2-1-1)zer, a11, (3-2)zer, (1-1)zer, a22, (2-1-1)zer, a21, (3-
2)zer, 

(1-1)zer, a32, (2-1-1)zer, a31, (3-2)zer, (1-1)zer, a42, (2-1-1)zer, a41, (3-
2)zer]= 

,)(,,)(,,)(,)(,,)(,,)[( zerozerzerzerozerzer 1101011000   

 ])(,,)(,,)(,)(,,)(,,)( zerozerzerzerozerzer 1000011000  

],,,,,,,,,,,[ 000010011010 . 

Macierz dd dla przykładu 1 obliczona na podstawie (32) ma postać 
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.   (33) 

Układ równań dotyczący warunku b·a=(b·a)
T
 przedstawia się następująco 
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.  (34) 

Układ tworzą (n-1)·n/2=2·3/2=3 równania o 12 niewiadomych.  

Łącząc razem uzyskane równania (17), (25) i (33) otrzymujemy „wielki” układ 

równań obejmujący rozpatrywane trzy warunki. 
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   (35)  

Otrzymaliśmy 21 równań o 12 niewiadomych. 

7. Rozwiązywanie układu równań binarnych z działaniem xor  

Macierz po lewej stronie wzoru (35) oznaczamy przez g, a wektor po prawej stronie 

przez h. 

Sprawdzamy, czy układ (35) 21 równań o 12 niewiadomych posiada rozwiązanie. 

Tworzymy macierz uzupełnioną U dołączając wektor h do macierzy g. Skorzystamy ze 

zmodyfikowanego twierdzenia Kroneckera-Capellego [3-7]. 

Twierdzenie Kroneckera-Capellego  

Układ n równań liniowych o n niewiadomych posiada rozwiązanie tylko wtedy, 

gdy rząd macierzy współczynników g jest równy rzędowi macierzy uzupełnionej U tj. 

gdy r(g)=r(U). 

(i) Jeżeli r(g)=r(U)=n, to układ równań ma jedno rozwiązanie. 

(ii) Jeżeli r(g)=r(U)=k<n, to układ równań ma wiele rozwiązań. 

(iii) Jeżeli r(g)<r(U), to układ równań jest sprzeczny. 

W związku z tym, że posługujemy się w obliczeniach operacją xor, a nie zwykłym 

dodawaniem i odejmowaniem, należy wyjaśnić, jak w tym przypadku obliczamy 

wyznacznik macierzy i rząd.  

Wyznacznik macierzy obliczamy według klasycznych definicji tj. według rozwi-

nięcia wyznacznika względem i-tego wiersza lub według rozwinięcia wyznacznika 

względem j-tej kolumny. Dla macierzy o wymiarze 33 można stosować uproszczony 
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wzór Sarrusa. Należy wyraźnie zaznaczyć, że przy liczeniu takiego wyznacznika 

działania dodawania i odejmowania są zastąpione operacją xor. Wartość wyznacznika 

może zatem wynosić 0 lub 1 [6].  

Rzędem macierzy, dla której określono działanie xor, nazywamy wymiar jej naj-

większej podmacierzy, której wyznacznik – minor – wynosi 1 [6]. 

Dla rozpatrywanego przykładu znajdujemy największą podmacierz, której wyznacz-

nik – minor – ma wartość równą 1. 

Jest to podmacierz p 

p = 
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.     (36) 

Rząd tej podmacierzy wynosi 12. Została ona utworzona z wierszy macierzy g 

o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15. Rząd macierzy uzupełnionej U także 

wynosi 12. Tak więc układ równań (35) posiada rozwiązanie. Na „bazie” wektora h 

tworzymy nowy wektor hh złożony jedynie z elementów o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 12, 15. Mamy teraz do rozwiązania układ równań 

hhbbp  .         (37) 

Dla rozważanego przykładu ten układ równań ma postać 
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Ten układ równań liniowych rozwiązujemy metodą eliminacji Gaussa lub metodą 

wyznaczników. 

Po rozwiązaniu otrzymujemy 
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  (39) 

Sprawdzimy jeszcze poprawność naszych obliczeń dotyczącą wzoru (35) 

.
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   (40)  

Wykonując mnożenie macierzy przez wektor po lewej stronie równania (40), mamy 
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Obliczenia okazały się poprawne. 

Przekształcamy wektor bb w macierz b. Bierzemy po 3 kolejne elementy wektora 

bb, tworząc z nich kolejne kolumny macierzy b. Otrzymujemy: 
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. 

8. Sprawdzenie warunku b·a·b=b  

Ten warunek sprawdzamy poprzez wykonywanie serii operacji mnożenia 

macierzowego. Najpierw mnożymy b·a. 
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Następnie wykonujemy mnożenie (b·a)·b. 

bbEbab 
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gdzie E jest macierzą jednostkową. 

Tak więc wszystkie cztery warunki zostały spełnione. Znaleźliśmy macierz 

pseudoodwrotną binarną dla macierzy 
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Ma ona postać 
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9. Zakończenie 

Autorzy podjęli się odpowiedzi na pytanie, czy dla prostokątnej macierzy zero-je-

dynkowej istnieje także zero-jedynkowa macierz pseudoodwrotna. Do obliczeń 

wykorzystano działanie xor, którym zastąpiono działanie dodawania wykorzystywane 

w „standardowych” operacjach na macierzach (mnożenie, obliczanie wyznacznika 

i rzędu macierzy), jak również dodawanie w układach równań. Wskutek przyjęcia tego 

założenia wszystkie obliczenia mają wyniki o wartościach 0 lub 1. Według wiedzy 

autorów, ta tematyka nie była dotychczas poruszana w literaturze. 

Okazało się, że analogicznie jak w przypadku „standardowej” pseudoodwrotności, 

macierz pseudoodwrotna nie istnieje dla dowolnej macierzy zero-jedynkowej. W pracy 

zaprezentowano metodę obliczania pseudoodwrotnej macierzy binarnej. Macierz 

binarna a oraz pseudoodwrotna do niej macierz binarna b muszą spełniać następujące 

warunki: a·b·a=a, b·a·b=b, a·b=(a·b)
T
, b·a=(b·a)

T
. Rozpisując te warunki, można 

utworzyć układ równań liniowych złożony z połączonych warunków a·b·a=a, 

a·b=(a·b)
T
, b·a=(b·a)

T
, gdzie elementy macierzy b są niewiadomymi. Warunek b·a·b=b 

nie jest dołączany do wspólnego układu równań trzech wyżej wymienionych warun-

ków, ponieważ nie stanowi on układu równań liniowych. W przypadku, gdy ten układ 

binarnych równań liniowych da się rozwiązać, to sprawdzamy dodatkowo warunek 

b·a·b=b. Gdy też jest on spełniony, to pseudoodwrotna macierz istnieje. Gdy układ 

równań jest sprzeczny, to macierz pseudoodwrotna nie istnieje. 

Autorzy pracy w przyszłości mają zamiar wykorzystać pseudoodwrotną macierz 

binarną do kodowania przesyłanych informacji. 
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Pseudoodwrotność macierzy binarnej z wykorzystaniem działania xor 

Streszczenie  
W pracy zaprezentowano metodę obliczania pseudoodwrotnej macierzy binarnej z wykorzystaniem dzia-

łania xor zamiast dodawania. Pokazano sposoby weryfikacji istnienia macierzy pseudoodwrotnej oraz 

efektywnego jej obliczenia w oparciu o rozwiązanie pewnego układu binarnych równań liniowych. 

W przypadku, gdy ten układ ma rozwiązanie, pseudoodwrotna macierz istnieje. Gdy układ równań jest 
sprzeczny, to macierz pseudoodwrotna nie istnieje. 

Słowa kluczowe: pseudoodwrotność, macierz binarna, równania binarne, operacja xor 

Pseudoinverse of a binary matrix applying the xor operation 

Abstract  

The paper presents a method of calculating a pseudoinverse of a binary matrix applying the xor operation 

instead of addition. Methods of verification of the existence of a pseudoinverse matrix and efficient 
calculating that matrix based on solving of some system of binary linear equations were presented. If the 

system is solvable, a pseudoinverse matrix exists. If the system of equations is contradictory, 

a pseudoinverse matrix does not exist. 

Keywords: pseudoinverse, binary matrix, binary equations, xor operation  
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