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Bartłomiej Drabik1

Wpływ geometrii komory spalania silnika o zapłonie
samoczynnym na parametry procesu spalania
1. Wprowadzenie
Udział samochodów wyposażonych w silniki wysokoprężne w rynku na przestrzeni
ostatnich lat spada, oscylując wokół poziomu 40%. Zdaniem ekspertów trend ten
zostanie zachowany w ciągu najbliższych lat. Z drugiej strony silniki zasilane olejem
napędowym stanowią znakomitą większość źródeł napędu w sektorze rolnictwa oraz
drogowego transportu ciężkiego. Co więcej, w wymienionych gałęziach przemysłu
wzrostu udziału pojazdów i maszyn zasilanych alternatywnie do paliw uzyskiwanych
w procesach rafinacji ropy naftowej nie charakteryzuje wysoka dynamika. Międzynarodowa sytuacja polityczno-ekonomiczna także sugeruje, że zjawisko pełnoprawnego
nastania ery hybrydowej oraz elektrycznej jest odłożone w czasie. Konwencjonalny
silnik spalinowy, rzecz jasna w mocno modyfikowanych wariantach towarzyszy nam
blisko 160 lat [1]. Kiedy na przestrzeni tych lat opanowano metody konstruowania
oraz techniki wytwarzania jednostek napędowych, producenci doszli do etapu gdzie
każdy z nich zaoferować mógł zbliżony produkt. Przebiegający równolegle ogólnorozumiany postęp technologiczny dał tutaj możliwość na rozpoczęcie kolejnego pojedynku. Wprowadzone zostały nowe kryteria, a przed inżynierami odpowiedzialnymi za
projektowanie postawiono zadanie znalezienia kompromisu między osiągami, wpływem
na środowisko, a kosztami eksploatacji silnika. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem
w aspekcie zasilania silników jest takie, które pozwalałoby na stosowanie paliw alternatywnych bez wprowadzania zmian konstrukcyjnych jednostki. Dominującym trendem
w badaniach na przestrzeni ostatnich lat jest zwiększanie udziału estrów metylowych
kwasów tłuszczowych w zasilaniu silników o zapłonie samoczynnym (ZS) z powodu
ich parametrów lepkościowych, wartości opałowej oraz zdolność wytworzenia palnej
mieszaniny [2-5]. Duża ilość dostępnych prac wskazuje różnice dotyczące wtrysku
paliw pochodzących z rafinacji ropy naftowej względem roślinnych. Na podstawie
opracowań tych należy stwierdzić, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na
sprawność oraz emisję cząstek stałych w silnikach o zapłonie samoczynnym jest
poziom ciśnienia wtrysku. Popularne metody badawcze wykorzystują analizy obrazów
uzyskiwanych z kamer wysokiej rozdzielczości oraz inne optyczne metody analiz procesowych, w których możliwe jest zidentyfikowanie parametrów strugi paliwa wtryskiwanego do komory spalania. Parametrami tymi są między innymi: kąt i średnica strugi,
rozmiary kropel, prędkości wylotowe przy zmieniających się ciśnieniu oraz temperaturze [6-12]. Ze względów ekologicznych bardziej korzystne jest wykorzystywanie
naturalnych olejów roślinnych PVO (ang. pure vegetable oil) zamiast pozyskiwanych
z nich estrów FAME (ang. Fatty Acid Methyl Esters), czyli popularnie nazywanego
biodiesla. Ponadto prowadzone są badania nad dwupaliwowym zasilaniem silnika
b.drabik@uthrad.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej i Mechatroniki, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet
Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, www.wm.uniwersytetradom.pl.
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o zapłonie samoczynnym. W takiej koncepcji dawka inicjująca zapłon, będąca najczęściej
olejem napędowym odpowiada za podjęcie procesu spalania paliwa gazowego oraz
równolegle par paliwa ciekłego. Założeniem tego rozwiązania jest najwyższe ograniczenie wykorzystania w spalaniu oleju napędowego przy jednoczesnym wzroście udziału
paliwa drugiego typu, które zostaje podstawowym źródłem energii [13]. Opisywane,
złożone badania empiryczne wspomaga coraz częściej prowadzenie symulacji numerycznych z wykorzystaniem ogólnodostępnych programów komercyjnych. Rynek aplikacji
tego typu charakteryzuje bardzo dynamiczny i zdecydowany wzrost. Najchętniej wykorzystywane programy tego typu to: AVL FIRE, ANSYS Fluent i Forte, GT-SUITE,
KIVA-3V, STAR-CD [14]. Celem niniejszej pracy było wykonanie modelu numerycznego komory spalania silnika wysokoprężnego AVL 5402.100, a następnie odtworzenie
przebiegu procesu spalania oraz walidacja otrzymanych wyników względem badań
eksperymentalnych na stanowisku hamownianym. Ponadto założeniem było wykonanie
najbardziej prostego modelu, za pomocą którego możliwe będzie odtworzenie przebiegu procesu spalania zarejestrowanego w badaniach eksperymentalnych silnika AVL
5402.100.

2. CFD w modelowaniu i analizie procesów spalania
2.1. Modelowanie procesów spalania w silnikach
Wykorzystywanie modelu ECFM (ang. Extended Coherent Flame Model), opracowanego z myślą o modelowaniu procesów spalania w silnikach o ZS pozwala uzyskiwać
dobre wyniki, co zaprezentowano w [15]. Jego stosowanie w silnikach wysokoprężnych poprzedziło korzystanie z modeli spalania CFM (ang. Coherent Flame Models)
dla silników z zapłonem iskrowym. Model ECFM jest częścią grupy modeli procesu
spalania w silniku o zapłonie samoczynnym o wysokim stopniu zaawansowania. Wykorzystywany i poddawany od kilku lat modyfikacjom oraz udoskonaleniom przez wielu
badaczy. Uzupełniony o podmodele turbulencji, powstawania szkodliwych związków
spalin, zjawiska stuku w procesie spalania i pozostałe staje się użytecznym narzędziem
w zagadnieniu modelowania i analizach obiegów cieplnych tłokowych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym. Celem dostosowania modelu do procesów spalania
w silnikach o ZS został uzupełniony o dodatkowy podmodel, który opisuje zjawisko
mieszania paliwa podawanego poprzez wtryskiwacz do komory spalania jednostki. Za
pomocą skali czasowych reakcji chemicznych, procesów turbulentnych oraz tego, jak
intensywna jest turbulencja określone zostaje spalanie turbulentne. Formowanie frontu
płomienia zachodzi poprzez burzliwe działanie wirów ładunku i oddziaływanie stref po
i przed jego spaleniu. Ten model opiera się na założeniu propagacji płomienia laminarnego, którego prędkości i grubości frontu są wartościami uśrednionymi. Przyjmuje się
również zachodzenie reakcji w cienkiej warstwie, która oddziela niespalone gazy od
spalonych całkowicie. Bazą modelu ECFM są równanie opisujące transport frontu
płomienia i model mieszania, charakteryzujący zjawisko spalania mieszanki niejednorodnej i spalanie dyfuzyjne. Obszar spalania zostaje podzielony na trzy strefy:
• występowania paliwa;
• występowania powietrza, gdzie mogą wystąpić gazy spalinowe wygenerowane
w poprzednim cyklu pracy;
• występowania mieszanki paliwa i powietrza.
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Z racji tego podziału pełna nazwa modelu spalania brzmi ECFM-3Z (ang. 3-Zones
Extended Coherent Flame Model). Mechanizm tworzenia mieszanki do spalenia
zakłada stopniowe mieszanie paliwa i powietrza, a jej strefa podzielona jest na spaloną
i niespaloną. Utlenianie paliwa odbywa się w 2-stopniowym mechanizmie, proces
spalania inicjuje model samozapłonu dla strefy mieszanki, która się tworzy i strefy
dyfuzyjnego płomienia. W przypadku występowania mieszanek ubogich pomijana jest
reakcja tworzenia CO i H2. Ponadto model ECFM-3Z zawiera rozwiązania równań
transportu składników O2, N2, CO2, CO, H2, H2O, O, H, N, OH i NO. Zgodnie z rysunkiem 1 spalone gazy są rzeczywistymi produktami spalenia strefy mieszanki Mb wraz
z częścią paliwa niewymieszaną z powietrzem i niespaloną Fb oraz powietrzem oznaczonym jako Ab. Paliwo pochodzi z dwóch źródeł: części dostarczonego ładunku przed
wystąpieniem spalania i spalin poprzedzającego cyklu. Pomysł modelu mieszania wtryskiwanego paliwa z powietrzem opiera się na czasowej skali charakterystycznej dla
modelu turbulencji. Z racji występowania procesu odparowania paliwa jest niezbędnym ustalenie ilości paliwa w strefie mieszanki Mu oraz Mb pochodzącego ze strefy F
oraz w strefie czystego paliwa Fu i Fb. Mimo odparowania paliwa potrzeba określonego
czasu na zmieszanie się paliwa z czystej strefy F i powietrza A, a następnie powstanie
mieszaniny palnej M.

Rysunek 1. Strefy charakterystyczne dla modelu spalania ECFM-3Z [15]

Modelowanie procesów spalania umożliwia również prowadzenie kalkulacji trójwymiarowych przepływów wewnątrz komór z dowolną geometrią, włączając rozpatrywanie efektów turbulencji wraz z wymianą ciepła ze ściankami. Oprogramowanie
KIVA-3V to przykład modelu polowego trójwymiarowego, gdzie przebieg procesów
spalania (charakter i szybkość rozchodzenia frontu płomienia) wynika z rozwiązania
standardowych równań zachowania oraz uzupełniających je zależności określających
wielkość pola przepływu w obszarze frontu, reakcji chemicznych spalania oraz chwilowy termodynamiczny stan czynnika. Są to równania Naviera – Stokesa trójwymiarowe
dla ściśliwych płynów. Podmodel odpowiadający reakcjom chemicznym spalania węglo9
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wodorowego paliwa korzysta z czterech reakcji kinetycznych i sześciu równowagowych. Turbulencje modelować można z wykorzystaniem podmodeli Sub-Grid Scale
(SGS), k – ε lub RNG (ang. ReNormalisation Group) k – ε. Przykład wyników
modelowania z wykorzystaniem modeli wskazanych powyżej został dokładnie opisany
w [15].

3. Badania eksperymentalne
3.1. Stanowisko hamowni silnikowej
W Katedrze Pojazdów Samochodowych Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu prowadzona
jest duża liczba badań eksperymentalnych w zakresie zasilania silników o zapłonie
samoczynnym. Efektem tych działań są liczne publikacje [16-19]. Jednym z obiektów,
na których prowadzone są owe badania jest stanowisko hamowni z jednocylindrowym
silnikiem badawczym AVL 5402.100. Wyposażenie silnika i całego laboratorium daje
szereg rozbudowanych możliwości analizy doświadczalnej procesu spalania. Na
rysunkach 2 oraz 3 zaprezentowano schemat oraz widok stanowiska laboratoryjnego
AVL Single Cylinder Test Bed.

Rysunek 2. Schemat graficzny stanowiska AVL Single Cylinder Test Bed z silnikiem 5402.100 [opracowanie
własne]. 1 – silnik badawczy AVL 5402.100, 2 – zbiornik paliwa, 3 – pompa niskiego ciśnienia, 4 –
dawkomierz paliwa, 5 – pompa ciśnienia wysokiego CR, 6 – szyna zbiorcza, 7 – czujnik ciśnienia paliwa, 8 –
wtryskiwacz, 9 – sterownik układu zasilania CR, 10 – nadajnik kąta obrotu wału korbowego, 11 – czujnik
ciśnienia w cylindrze, 12 – wzmacniacz sygnału nadajnika kąta obrotu wału korbowego, 13 – wzmacniacz
sygnału czujnika ciśnienia w cylindrze, 14 – komputer pomiarowy, 15 – monitor, 16 – układ pomiarowy
momentu i prędkości obrotowej, 17 – analizator spalin, 18 – hamulec elektrowirowy
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Rysunek 3. Stanowisko do badań eksperymentalnych AVL Single Cylinder Test Bed [opracowanie własne]

3.2. Zakres i metodyka badań
Badania eksperymentalne zostały przeprowadzone na silniku badawczym w warunkach zewnętrznej charakterystyki prędkościowej w zakresie prędkości obrotowych
1200÷3300 obr/min. Parametry pracy jednostki rejestrowano przy zmianach prędkości
obrotowej co 300 obr/min w podanym zakresie, wskutek czego uzyskano osiem punktów
charakterystycznych, prędkość 1200 obr/min charakteryzuje maksymalny moment
obrotowy silnika 5402.100. Przebieg ciśnienia w cylindrze jest jedynym parametrem,
który otrzymujemy bezpośrednio z pomiaru w komorze spalania. Z tego względu pełni
ważną w funkcję w analizie procesu spalania. Jeden z uzyskanych w badaniu eksperymentalnym przebiegów ciśnienia spalania w cylindrze zaprezentowano na rysunku 4.
80
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Rysunek 4. Przebieg ciśnienia spalania w cylindrze zmierzony podczas eksperymentu, n = 1200 obr/min,
[opracowanie własne]

4. Model numeryczny
4.1. Metodyka obliczeń
Przygotowanie modelu numerycznego komory spalania silnika uwzględniającego
wymianę ciepła i mas wymagało skorzystania z programu do analizy CFD. Poprawność zaproponowanego modelu oceniona została na podstawie porównania przebiegu
11
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szybkozmiennych ciśnień w cylindrze silnika rzeczywistego AVL 5402.100 i numerycznego modelu jednostki. Wykorzystany został solver Forte programu ANSYS 2019
R2. Kod oprogramowania Forte wykorzystuje do oceny cząstkowych równań różniczkowych metodę numeryczną zanurzonej granicy IBM (ang. immersed boundary metod)
[20].

4.1.1. Geometria
Dla wysokoprężnych silników spalinowych możliwe i zasadne jest symulowanie
ich pracy od momentu zamknięcia zaworu dolotowego IVC (ang. intake valve closure)
do otwarcia zaworu wylotowego EVO (ang. exhaust valve opening) zamiast modelowania pełnego przepływu powietrza. Połączenie powietrza i gazów spalinowych po
zamknięciu zaworów dolotowych ma zwykle charakter homogenicznej mieszaniny przed
momentem wtrysku paliwa. Za sprawą powyższego Autor wykorzystał możliwość
symulacji procesu spalania z wykorzystaniem geometrii wycinka komory spalania.
W solverze Forte geometria silnika przenika w domenę siatki obliczeniowej i może
wykonywać w niej swobodny ruch. Powoduje to nieruchomość komórek siatki, które
nie zmieniają swojej pozycji przy przemieszczeniach geometrii. Pierwszym etapem
wykonania modelu numerycznego silnika AVL 5402.100 było odtworzenie jego
geometrii. Do tego celu wykorzystano narzędzie generujące siatkę wycinka projektowanej geometrii. W generatorze siatki wprowadzono następujące parametry geometryczne:
średnicę cylindra, skok tłoka oraz wymiary jego denka. Ustalono też kąt określający
rozmiar wycinka objętości cylindra – 45°, ponieważ rzeczywisty wtryskiwacz silnika
wyposażony jest w 8 otworów. W efekcie otrzymano siatkę obliczeniową zaprezentowaną na rysunku 5.

Rysunek 5. Siatka obliczeniowa wygenerowana dla wycinka objętości modelowanego cylindra
[opracowanie własne]

Na rysunku 6 przedstawiony został zarys kształtu denka tłoka w przygotowanym
modelu. Założeniem modelowanego kształtu było jego maksymalne uproszczenie
względem tłoka rzeczywistego silnika.
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Rysunek 6. Uproszczony kształt denka tłoka przyjęty w modelu [opracowanie własne]

Objętość skokowa cylindra modelu wyniosła 510,6 cm3, natomiast stopień sprężania 17,52. Otrzymane wyniki modelowania geometrii uznano za zadowalające po
odniesieniu ich do rzeczywistych parametrów silnika 5402.100 wynoszących odpowiednio 511 cm3 oraz 17,5.

4.1.2. Model kinetyczny
W prowadzonej symulacji wykorzystano model turbulencji analogiczny do prac
[21, 22]. Jak opisano w 2.1. numeryczne rozważania nad procesem spalania w silnikach
można prowadzić z wykorzystaniem modelu ECFM. W przypadku Ansys Forte model
kinetyczny spalania bazuje na równaniu G identyfikującym chwilową pozycję powierzchni płomienia i jej wariancje. Równanie to ma postać:
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gdzie: 𝐺̅ i ̅̅̅̅
𝐺𝑛2 – równanie pola pozycji chwilowej płomienia i jej wariancji, 𝛻|| – operator gradientu stycznego, 𝑢̅ – prędkość średnia, 𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑥 – prędkość ruchomego wierzchołka, 𝜌𝑢 – gęstość mieszanki świeżej, 𝜌𝑏 –
̃ –
gęstość mieszanki po spalaniu, 𝑆𝑇 – turbulentna prędkość płomienia, 𝐷𝑇 – dyfuzyjność turbulentna, 𝐾
̃ – energia kinetyczna turbulencji
uśredniona metodą Favre średnia krzywizna czoła płomienia, 𝑐𝑠 – stała modelu, 𝑘
uśredniona metoda Favre, 𝜀̃ – szybkość dyssypacji energii kinetycznej turbulencji uśredniona metodą Favre

Samo równanie G pozwala zamodelować jedynie położenie powierzchni płomienia,
zatem definicja modelu spalania musi zawierać także równanie uwzględniające
transport związków chemicznych oraz szybkość zachodzących reakcji [21].
̅𝑘
𝜕𝜌
𝜕𝑡

+ ∇ ∙ (𝜌̅𝑘 𝑢̅) = ∇ ∙ [𝜌̅ 𝐷 ∇𝑌̅𝑘 ] + ∇ ∙ 𝛷 + ̅̅̅
𝜌𝑘𝑐̇ + ̅̅̅
𝜌𝑘𝑠̇

(3)

gdzie: 𝜌 – gęstość, 𝜌𝑘 – gęstość danego związku chemicznego, 𝑢̅ – wektor prędkości, 𝑌𝑘 – ułamek masowy ktego gatunku, 𝐷 – współczynnik dyfuzji molekularnej, 𝛷 – wielkość modelowana uwzględniająca skutki

filtrowania wyrażeń konwekcyjnych, 𝜌̅𝑐𝑘̇ – źrodło masy spowodowane reakcją chemiczną, 𝜌̅𝑠𝑘̇ – źródło masy
wynikające z parowania rozpylonej cieczy

Korzystając z dostępnych publikacji ściśle powiązanych z obiektem badań [23],
ustalono stopień zawirowania czynnika wewnątrz cylindra po zamknięciu zaworu dolotowego na poziomie 2,00. Następnymi ważnymi danymi wejściowymi są parametry
i profile wtrysku paliwa do komory spalania. Wtrysk paliwa musi zostać zamodelowany
w sposób, który umożliwi prawidłowe zainicjowanie procesu spalania oraz jego dalszy
przebieg. Parametry rzeczywistej mapy wtryskowej: wielkości dawek paliwa oraz kąty
początku wtrysku zastosowano w przygotowywaniu modelu numerycznego. Na podstawie [23] przyjęte zostały profile prędkości wtrysku dla dawki pilotującej oraz głównej
13
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podawanego do cylindra oleju napędowego i odpowiadające im czasy otwarcia wtryskiwacza dla każdej z badanych prędkości obrotowych.

4.1.3. Model chemiczny
Oprogramowanie wykorzystane w modelowaniu komory silnika badawczego bazuje
na technologii obliczeniowej Chemkin–Pro cieszącej się największą popularnością
w zakresie symulacji złożonych faz gazowych oraz reakcji chemii powierzchniowej.
Moduł Chemkin – Pro zawiera sprawdzone modele kinetyczne oraz chemiczne, które
pozwalają na precyzyjną analizę modelowanych zagadnień. Model zredukowanego
kinetycznego mechanizmu chemicznego w zawartości którego znajduje się 36 związków
oraz 74 reakcje wczytano z bazy danych Ansys Forte. Odwracalne reakcje chemiczne
są przedstawiane w formie ogólnej:
′
𝐾
′′
∑𝐾
𝑘=1 𝜈𝑘𝑖 𝜒𝑘 ⇔ ∑𝑘=1 𝜈𝑘𝑖 𝜒𝑘 (𝑖 = 1, … , 𝐼)

(4)

gdzie: 𝜈𝑘𝑖 – współczynniki stechiometryczne, 𝜒𝑘 – symbol k-tego związku chemicznego

Bazując na kartach charakterystyk ogólnodostępnych olejów napędowych na rynku
krajowym oraz publikacjach naukowych [24,25] jako kompozycję oleju napędowego
wybrano tetradekan o wzorze sumarycznym C14H30.

5. Wyniki modelowania numerycznego
5.1. Przebiegi ciśnienia w cylindrze
Modelowanie procesu spalania na podstawie rozważanego czterosuwowego silnika
wysokoprężnego przeprowadzono w zakresie 360° obrotu wału korbowego (°OWK).
Odpowiada to suwom sprężania (-180°÷0°) oraz pracy (0°÷180°). Część uzyskanych
wyników przedstawiono w formie porównania z zarejestrowanymi na stanowisku hamowni silnikowej pomiarami rzeczywistymi.
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Rysunek 7b. Wykresy ciśnienia spalania
w układzie p – V dla prędkości obrotowej silnika
n = 1200 obr/min [opracowanie własne]

Rysunek 7a. Porównanie przebiegu ciśnienia spalania
eksperymentu hamownianego oraz symulacji
numerycznej dla prędkości obrotowej silnika
n = 1200 obr/min [opracowanie własne]
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Na podstawie uzyskanego wykresu przebiegu ciśnienia spalania w cylindrze można
stwierdzić, że charakterystyka procesu została odtworzona w sposób prawidłowy. Spalanie mieszanki rozpoczęło się w okolicy górnego martwego położenia (GMP) tłoka
(–1÷1°OWK), a wartości maksymalnego ciśnienia spalania osiągnęły odpowiednio dla
eksperymentu oraz symulacji 70,09 bar i 67,33 bar, jest to różnica na poziomie 3,94%.
Uwagę zwraca wykreślona dla symulacji izentropa rozprężania, gdzie na rysunku 7b
zauważono znacznie mniejsze pole pracy silnika modelowanego numerycznie.
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Rysunek 8a. Porównanie przebiegu ciśnienia spalania
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Rysunek 8b. Wykresy ciśnienia spalania
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Wyniki przeprowadzonej symulacji dla prędkości obrotowych 1500÷3300 obr/min
charakteryzują rozbieżności w wartościach maksymalnego ciśnienia spalania nieprzekraczające 7%. W każdym z przypadków poprawnie odtworzony został proces
spalania mieszanki paliwa i powietrza, konieczne jest jednak odnotowanie faktu
wystąpienia dużych różnic przyrostów ciśnienia wskutek spalania na przestrzeni każdej
z badanych prędkości obrotowych silnika. W każdym przypadku przyrosty te są zdecydowanie niższe dla modelu numerycznego. Istotnym parametrem charakteryzującym
proces spalania w silniku oraz jego efektywność jest średnie ciśnienie indykowane pi.
Obrazuje ono rzeczywisty obieg silnika, będąc stałym ciśnieniem zastępczym działającym na tłok w czasie suwu rozprężania o wartości równej zmiennemu ciśnieniu rzeczywistemu występującemu podczas obiegu w cylindrze. Wykresy ciśnienia spalania
w układzie p – V wskazują niższe wartości ciśnień rozprężania dla modelu numerycznego silnika będącego obiektem badań.
10
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Rysunek 10. Porównanie wartości średnich ciśnień indykowanych dla eksperymentu i symulacji
[opracowanie własne]

Wyniki wykonanej symulacji zgodnie z rysunkiem 10 wskazują, że w całym zakresie
badanych prędkości obrotowych średnie ciśnienie indykowane osiągnęło niższe wartości
dla symulowanego procesu spalania. Należy zatem przypuszczać, że numeryczny model
jednostki będzie się charakteryzował niższą sprawnością.
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Rysunek 11. Różnice maksymalnych wartości ciśnienia spalania uzyskanych drogą eksperymentu i symulacji
w przyjętym zakresie prędkości obrotowych silnika [opracowanie własne]
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Maksymalne wartości ciśnienia spalania symulowanego procesu zgodnie z danymi
przedstawionymi na rysunku 11 różnią się średnio o 3,31% od zmierzonych. Dla
prędkości obrotowych 1800 oraz 3000 obr/min ciśnienia uzyskane drogą numeryczną
osiągnęły wyższą wartość od rzeczywistych zarejestrowanych dla silnika, na którego
podstawie prowadzone są niniejsze porównania. W pozostałych przypadkach maksymalne ciśnienie spalania dla modelowanej komory było niższe od zmierzonego na
obiekcie badawczym.

5.2. Parametry emisyjne
Poza przebiegami ciśnień, które są podstawowymi wskaźnikami charakteryzującymi spalanie w silnikach, istotne w analizowaniu procesów tych są wielkości opisujące
zawartość poszczególnych związków w objętości cylindra. Są to produkty spalania
zarówno neutralne, jak i toksyczne względem środowiska naturalnego. Na rysunku 12
porównano wartości współczynnika nadmiaru powietrza λ zarejestrowane na stanowisku
laboratoryjnym AVL Single Cylinder Test Bed oraz obliczone na podstawie danych
otrzymanych z wykonanych symulacji.
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Rysunek 12. Współczynniki namiaru powietrza λ zmierzone na stanowisku badawczym oraz obliczone na
podstawie modelu numerycznego silnika AVL 5402.100 [opracowanie własne]

W objętości komory spalania silnika o zapłonie samoczynnym współczynnik
nadmiaru powietrza kształtuje się na różnym poziomie zależnie od strefy, w której
dochodzi do spalania. Wobec tego, jego obliczone na podstawie symulacji wartości
zostały wyznaczone jako średnia w momencie zakończenia wtrysku paliwa, precyzując
w momencie zakończenia wtrysku dawki głównej (dawka pilotująca podejmuje już
zapłon). Otrzymane wyniki wykazują się dobrą zgodnością, co sugeruje prawidłowe
podejście do modelowania procesu spalania na podstawie jednostki 5402.100 przy
obranych danych wejściowych.
Emisja tlenków azotu jest powiązana z fazą, w której w objętości cylindra występują najwyższe temperatury. Wyniki zilustrowane w postaci wykresu na rysunku 13
zostały osiągnięte poprzez wyznaczenie symulowanych stężeń tlenków azotu w zakresie
kątów obrotu wału korbowego 0°÷25°, kiedy to osiągnięte zostały temperatury przypadające na początek i koniec spalania dla silnika o zapłonie samoczynnym. Rozbieżności wynikające z porównania ukształtowały się na zadowalającym poziomie, a charakter
emisji NOx na przestrzeni rozważanych prędkości obrotowych został poprawnie
odtworzony.
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Rysunek 13. Porównanie stężeń tlenków azotu w składzie spalin silnika badawczego oraz jego numerycznego
modelu [opracowanie własne]

5.3. Moc, sprawność
Jako podsumowanie części badawczej niniejszej pracy wyznaczone oraz porównane
zostały moc użyteczna i sprawność ogólna. Pojęcie mocy użytecznej oznacza to, że
może ona zostać przekazana odbiornikowi podczas dowolnych warunków pracy silnika.
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Rysunek 14. Moc użyteczna silnika rzeczywistego oraz modelowanego [opracowanie własne]

Wartość mocy użytecznej jest bezpośrednio uzależniona od pracy, którą wykonuje
ciśnienie w cylindrze powstające wskutek spalania mieszanki paliwowo-powietrznej.
Moc efektywna jest ilorazem tejże pracy i czasu. Na rysunku 14 przedstawione zostały
wyniki porównania mocy użytecznych obliczonych z wykorzystaniem danych zmierzonych podczas eksperymentu i danych zarejestrowanych podczas wykonanych metodami numerycznymi symulacji procesu spalania. Dla całego badanego zakresu prędkości
obrotowych wału korbowego silnika moc użyteczna będąca wynikiem modelowania
osiągnęła wartość niższą średnio o 25,6%. Najwyższa rozbieżność między wynikami
odpowiadającymi silnikowi rzeczywistemu i jego numerycznemu modelowi wystąpiła
przy n=2400 obr/min i wyniosła 1,73 kW.
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Rysunek 15. Porównanie sprawności ogólnej silnika rzeczywistego AVL 5402.100 oraz jego numerycznego
modelu [opracowanie własne]

Właściwą ocenę przemian energetycznych zachodzących w silnikach spalinowych
prowadzi się wykorzystując pojęcia sprawności. Ogólna informuje o tym, w jakim
stopniu wykorzystana została energia zawarta w paliwie. Jest ona zatem miarą skuteczności przemiany energii cieplnej powstałej w wyniku utleniania paliwa w objętości
cylindra w mechaniczną, która przekazana zostaje odbiornikom mocy. Jak zostało
przedstawione na rysunku 15 średnia sprawność ogólna wynikająca z procesu spalania
modelowanego numerycznie wyniosła 23%, natomiast osiągnięta w eksperymencie
laboratoryjnym 28%.

6. Podsumowanie
W pracy porównane zostały wyniki modelowanego oraz rzeczywistego obiegu
cieplnego silnika wysokoprężnego AVL 5402.100. Modelowanie to zostało przeprowadzone z wykorzystaniem programu ANSYS 2019 R2 Forte bazując na modelu
turbulencji RANS RNG k – ε. W wyniku wykonanych symulacji uzyskano informacje
o przestrzennym i czasowym rozkładzie niektórych charakterystycznych wielkości dla
procesu spalania w komorze silnika o zapłonie samoczynnym. Cel pracy w postaci
wykonania modelu numerycznego komory spalania silnika 5402.100 o uproszczonej
geometrii denka tłoka, odtworzenia przebiegu procesu spalania oraz porównania
wyników z eksperymentalnymi uzyskanymi na stanowisku hamowni silnikowej został
zrealizowany. Porównując maksymalne wartości ciśnień spalania symulowanego
procesu ze zmierzonymi na stanowisku hamowni stwierdzono w rozważanym zakresie
prędkości obrotowych silnika n, że uzyskane drogą eksperymentu były wyższe średnio
o 3,31%. Wniosek ten potwierdziły następnie analizy porównawcze wartości średnich
ciśnień indykowanych, mocy użytecznych oraz sprawności ogólnych. W każdym
z parametrów lepszy wynik charakteryzował rzeczywistą jednostkę badawczą. Bardzo
dobrą zgodność wyników stwierdzono dla współczynników nadmiaru powietrza oraz
wielkości emisji tlenków azotu.
W ramach dalszych prac należy przeanalizować fakt występowania znacznie wyższego ciśnienia sprężania bez rozpoczęcia procesu spalania (ang. cold flow) w przypadku numerycznego modelu silnika. Walidacji warto poddać także przebiegi wywiązywanego ciepła oraz temperatury w cylindrze wynikające z przyjętego modelu.
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Wpływ geometrii komory spalania silnika o zapłonie samoczynnym na parametry
procesu spalania
Streszczenie
Wykonanie opracowania wymagało wykorzystania programu do analizy CFD. Zaproponowany został
numeryczny model komory spalania silnika AVL 5402.100 z założeniem maksymalnego uproszczenia
kształtu denka tłoka. Wykonano symulacje numeryczne procesu spalania dla zakresu prędkości obrotowych
n= 1200÷3300 obr/min. Prędkość 1200 obr/min odpowiada maksymalnemu momentowi obrotowemu
silnika AVL 5402.100. Parametry charakteryzujące spalanie w rozważanej jednostce otrzymane drogą
symulacji numerycznej zostały porównane z wynikami doświadczenia eksperymentalnego przeprowadzonego
na stanowisku hamowni silnikowej w takich samych zakresach prędkości obrotowych. Porównując maksymalne wartości ciśnień spalania symulowanego procesu ze zmierzonymi na stanowisku hamowni stwierdzono
w rozważanym zakresie prędkości obrotowych silnika n, że te uzyskane drogą eksperymentu były wyższe
średnio o 3,31%. Wniosek ten potwierdziły następnie analizy porównawcze wartości średnich ciśnień
indykowanych, mocy użytecznych oraz sprawności ogólnych. W każdym z parametrów wyższy wynik
charakteryzował rzeczywistą jednostkę badawczą. Zaproponowany model numeryczny umożliwia prowadzenie symulacji spalania również przy zasilaniu paliwami alternatywnymi po zastosowaniu właściwych
modeli obliczeniowych.
Słowa kluczowe: silnik spalinowy, modelowanie spalania, numeryczna mechanika płynów

Effect of the combustion chamber geometry of the diesel engine on parameters
of the combustion process
Abstract
The implementation of the study required the use of a software for CFD analysis. A numerical model of the
combustion chamber of the AVL 5402.100 engine was proposed with the assumption of the maximum
simplification of the shape of the piston head. Numerical simulations of the combustion process were
performed for the rotational speed range n=1200÷3300 rpm. The speed of 1200 rpm corresponds to the
maximum torque of the AVL 5402.100 engine. The parameters of combustion in the considered unit
obtained by the numerical simulation, were compared with the results of the experimental research carried
out on the engine dynamometer stand in the same rotational speed ranges. Comparing the maximum values
of the combustion pressures of the simulated process with those measured on the dynamometer, it was
found in the considered range of engine rotational speeds n that those obtained by the experiment were
higher on average by 3.31%. This conclusion was then confirmed by comparative analyzes of mean
indicated pressures, effective powers and overall efficiency. In each of the parameters, the higher result
was characteristic of the actual research unit. The proposed numerical model makes it possible to simulate
combustion process also when fueled with alternative fuels, after using appropriate calculation models.
Keywords: internal combustion engine, combustion processes modelling, CFD
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Wbudowany system percepcji i sterowania
dla modelu pojazdu autonomicznego
1. Wprowadzenie
Pojazdy autonomiczne (ang. autonomus vehicles, self-driving cars) to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów robotyki. Obecnie prowadzone są
intensywne badania naukowe, jak i przemysłowe, w które zaangażowane są najlepsze
ośrodki badawcze, liderzy branży motoryzacyjnej (np. Mercedes, BMW, Audi, Toyota),
nowe firmy (np. Tesla i system full self driving oraz Waymo, Cruise) i liczne start-up'y
technologiczne.
Każdy z wcześniej wspomnianych przedsiębiorstw próbuje rozwiązać problem jazdy
autonomicznej w podobny sposób. W największym uproszczeniu, aby pojazd mógł
samodzielnie poruszać się bez udziału kierowcy, konieczne są dwa systemy: percepcji
oraz sterowania. Pierwszy z nich odpowiada za pozyskiwanie informacji o szeroko rozumianym otoczeniu pojazdu – przebiegu drogi, obecności innych pojazdów, pieszych
itp. Wykorzystuje dane z takich czujników jak kamera (zwykle wiele kamer, także
stereowizyjne, niekiedy również termowizyjne), radar (różny zakres – dalekiego
i bliskiego zasiągu), czujniki ultradźwiękowe, czy LiDAR (ang. Light Detection and
Ranging) – spotykany tylko w niektórych pojazdach z uwagi na wysoką cenę oraz
stopniowe zużycie i awaryjność elementów mechanicznych. Mając dane o otoczeniu,
położeniu (system GPS – ang. Global Positioning System, mapy elektroniczne) oraz
stanie pojazdu (np. aktualna prędkość, przyspieszenie, położenie kierownicy itp.),
system sterowania może wyznaczyć i zrealizować pożądaną trajektorię ruchu pojazdu.
Implementacja obu systemów (osobno lub czasem w wersji zintegrowanej) wymaga
użycia zaawansowanych i tym samym złożonych obliczeniowo algorytmów, w tym
głębokich sieci neuronowych. Z drugiej strony, pojazd nie ma nieograniczonego
budżetu energetycznego, a obecne formy komunikacji bezprzewodowej (np. system 5G)
nie zapewniają odpowiednio stabilnego i szybkiego transferu, aby rozważać realizację
obliczeń w chmurze. Stąd konieczność używania energooszczędnych platform obliczeniowych, takich jak przykładowo eGPU (ang. Embedded Graphical Processing Units)
oraz SoC FPGA (ang. System on Chip Field Programmable Gate Array).
W ramach niniejszej pracy opisano dwa podejścia do realizacji percepcji, a także
omówiono metodę sterowania dla modelu pojazdu autonomicznego, który poruszał się
po makiecie imitującej miasto. Do podstawowych zadań systemu percepcji należały:
mbaczmanski@student.agh.edu.pl , KN AVADER, Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
2 bmolerus@student.agh.edu.pl, KN AVADER, Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
3 synoczek@student.agh.edu.pl, KN AVADER, Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
4 tomasz.kryjak@agh.edu.pl, Katedra Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej, Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
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detekcja jezdni i linii rozgraniczających pasy ruchu, przejść dla pieszych, modelu
pieszego, przeszkód oraz sygnalizacji świetlnej. Na podstawie tych informacji możliwe
było wypracowanie sterowania i odpowiednie reagowanie na sytuację drogową (np.
obecność pieszego przed przejściem dla pieszych).
W rozdziale 2 omówiono wybrane zagadnienia związane z tematyką pracy. Rozdział
3 przedstawia architektury konwolucyjnych sieci neuronowych wykorzystanych w pracy.
W rozdziale 4 przedstawione zostały parametry układów obliczeniowych oraz robota
mobilnego użytego w eksperymencie. Rozdział 5 przedstawia sposób implementacji
systemu percepcji i algorytmu sterowania pojazdem autonomicznym z kołami Mecanum,
z wykorzystaniem układu eGPU Nvidia Jetson Xavier NX. Ewaluacja systemu opisana
została w rozdziale 6. Rozdział 7 zawiera omówienie próby implementacji pojedynczej
sieci do równoczesnej segmentacji i detekcji w układzie SoC FPGA. Podsumowanie
i wnioski wyciągnięte z eksperymentu zawarte zostały w rozdziale 8.

2. Percepcja na podstawie informacji wizyjnej
Jak wspominano we wstępie, systemy percepcji mogą wykorzystywać dane z wielu
czujników, jednak najważniejszym i podstawowym pozostaje kamera. Wynika to
poniekąd z charakteru samej infrastruktury drogowej, która jest w znacznej mierze
„dopasowana” do ludzi, dla których wzrok jest podstawowym zmysłem. Przykład
stanowi oznakowanie drogowe, zarówno pionowe, jak i poziome, które trudno wykryć
za pomocą innego czujnika niż kamera.
W systemach wizyjnych widoczny jest dynamiczny rozwój lub wręcz dominacja
rozwiązań bazujących na głębokich sieciach neuronowych, w tym sieciach konwolucyjnych. Obecnie znaczna część problemów wizyjnych od prostej klasyfikacji, przez
segmentację, po trójwymiarową estymację pozy może zostać rozwiązana poprzez zastosowanie sieci neuronowych. W dalszej części rozdziału omówiono wybrane aplikacje
sieci w systemach percepcji pojazdów autonomicznych.

2.1. Segmentacja obrazu
Segmentacja obrazu polega na jego podziale na regiony odpowiadające danym
klasom obiektów (takich jak samochód, jezdnia, chodnik itp.). Pozwala ona na dokładne
określenie kształtu oraz położenia wykrytego obiektu, wskazując który piksel odpowiada któremu obiektowi.
Segmentacja dzieli się na dwie grupy (rys. 1):
• Semantyczną – przypisuje każdy piksel bezpośrednio do klasy obiektu. Przykładowo wszystkie piksele reprezentujące drzewa przypisane zostaną do klasy zieleni,
a przedstawiające ludzi – do klasy pieszych;
• Instancji – przypisującej piksele do klas (jak w powyższym przypadku), ale też do
konkretnych obiektów, co pozwala na ich rozróżnienie od siebie. W przypadku
grupy drzew, każde zostanie przypisane do własnej klasy, należącej do typu zieleni.
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Rysunek 1. Przykład segmentacji semantycznej (po lewej) oraz instancji (po prawej) [1]

W projekcie segmentacja obrazu pozwoliła na wyróżnienie najistotniejszych klas:
jezdni, oznakowania poziomego, pieszych, przeszkód oraz sygnalizacji świetlnej.

2.1.1. Sieci neuronowe w segmentacji obrazu
Segmentacji obrazu dokonać można na wiele sposobów. Najprostszym z nich jest
binaryzacja, polegająca na przypisaniu piksela do konkretnej klasy, analizując jedynie
natężenie jego jasności lub zakres koloru. Inne metody to segmentacja przez rozrost,
przez podział i scalanie lub też tzw. wododziały. Ich szersze omówienie dostępne jest
w pracy [2]. Proste podejścia nie pozwalają jednak na dokładną analizę obrazu,
zwłaszcza w przypadku wielu klas, o podobnej reprezentacji wizualnej.
Obecnie lepszym rozwiązaniem są sztuczne sieci neuronowe [3], czyli struktury
obliczeniowe, które w założeniu naśladują sposób przetwarzania informacji przez układ
nerwowy człowieka (lub ogólnie zwierząt). Składają się one z neuronów, łączących
swoje wejścia wraz z wyjściami innych, tworząc przy tym kolejne warstwy: wejściowe,
ukryte oraz wyjściowe. Każdy neuron agreguje w odpowiedni sposób sygnały wejściowe, a następnie przetwarza je z wykorzystaniem nieliniowej funkcji aktywacji
i przekazuje dalej do kolejnych neuronów.
Sieci neuronowe pozwalają na kompleksową analizę obrazu, gdyż uwzględniają
wiele czynników – mogą badać na przykład teksturę, jasność czy kształt widocznych
krawędzi, co pozwala na uzyskanie wysokiej dokładności w zadaniu segmentacji
obrazów.

2.2. Detekcja obiektów na obrazie
Zadanie detekcji polega na wykrywaniu i lokalizacji obiektów na obrazie, a następnie
klasyfikacji każdego z nich. Lokalizacja obiektu oznacza zazwyczaj wyznaczenie położenia prostokąta otaczającego. Jedną z popularniejszych metryk oceniających jakość
detekcji sieci jest mAP (ang. mean Average Precision). Obliczana jest przez uśrednienie wartości średnich precyzji (ang. Average Precision, AP) dla każdej klasy w zbiorze
danych. Natomiast średnie precyzje wyznaczane są na podstawie pola pod krzywą
precyzja-czułość (ang. precision-recall curve), określonej na podstawie poprawności
detekcji danej klasy, w całym zbiorze testowym. Należy również wspomnieć o współczynniku IoU (ang. Intersection over Union), który mierzy jak bardzo wyznaczony
prostokąt otaczający (ang. bounding box) nachodzi na prostokąt referencyjny (ang.
ground truth bounding box). Na jego podstawie, po określeniu odpowiedniego progu,
możliwe jest stwierdzenie czy detekcja jest prawdziwie pozytywną (ang. True Positive,
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TP), fałszywie pozytywną (ang. False Positive, FP) lub fałszywie negatywną (ang.
False Negative, FN).
Początkowo architektury sieci do detekcji obiektów były dwuetapowe. W pierwszym etapie proponowane były obszary, w których znajdowały się potencjalne obiekty.
Następnie, w drugim etapie, każdy z obszarów był klasyfikowany. Przykładem takiej
sieci jest Faster R-CNN (ang. Faster Region Based Convolutional Neural Network)
[4]. Pojawiły się również rozwiązania jednoetapowe, takie jak popularne sieci z rodziny
YOLO (ang. You Only Look Once, YOLO) [5] oraz SSD (ang. Single-shot Multibox
Detector, SSD) [6]. Należy również zaznaczyć, że tego typu sieci zwracają zazwyczaj
kilka różnych potencjalnych prostokątów otaczających dla pojedynczego obiektu. Nadmiarowe detekcje usuwane są z pomocą metody NMS (ang. non-maximum supression).
Algorytm ten iteracyjnie usuwa prostokąty otaczające na podstawie ich wzajemnego
położenia, pozostawiając tylko te najpewniejsze, mieszczące się w dobranym progu
IoU.

3. Głębokie konwolucyjne sieci neuronowe
Konwolucyjne sieci neuronowe (ang. Convolutional Neural Network, CNN) to
podzbiór sztucznych sieci neuronowych, które do ekstrakcji cech wektora wejściowego
wykorzystują funkcję splotu. Pierwsze próby projektowania modeli wykorzystujących
konwolucje w sztucznych sieciach neuronowych sięgają początku lat osiemdziesiątych,
kiedy Kunihiko Fukushima przedstawił hierarchiczną, wielowarstwową sztuczną siec
neuronową do celów klasyfikacji znaków japońskich, nazywaną neokognitronem [7].
Model ten wprowadził koncepcję użycia funkcji splotu do ekstrakcji cech. Podejście to
rozwinął Yann LeCun w 1989, stosując propagację wsteczną (ang. back propagation),
w celu wyuczenia wag filtrów warstw konwolucyjnych sztucznej sieci neuronowej do
klasyfikacji ręcznie pisanych liczb zbioru MNIST (ang. Modified National Institute of
Standards and Technology database) [8]. Najprężniejszy rozwój przypada na drugą
dekadę XXI wieku, po sukcesie architektury AlexNet w klasyfikacji obrazów na zbiorze
danych ImageNet, w konkursie ILSVRC-2012 (ang. ImageNet Large Scale Visual
Recognition Challenge 2012) [9]. Połączenie głębokiej architektury i trenowania na
układzie GPU pozwoliło osiągnąć wynik lepszy o prawie 10 punktów procentowych,
niż w tradycyjnych algorytmach klasyfikacji.

3.1. Sieć U-Net
U-Net (rys. 2) jest w pełni konwolucyjną głęboką siecią neuronową zaproponowaną
w 2015 roku. Początkowo została opracowana na potrzeby analizy obrazów medycznych, na przykład segmentacji obszarów mózgu. Jej architektura została zaprojektowana tak, aby przy mniejszej liczbie obrazów uczących uzyskiwać podobne wyniki
precyzji map segmentacji.
Główną koncepcją działania sieci jest uzupełnienie kolejnymi warstwami prostej
sieci konwolucyjnej. Zaprojektowane zostało to przez dodanie próbkowania w górę
(ang. upsampling), dzięki któremu zwiększana jest rozdzielczość wyjścia. Architektura
sieci składa się z dwóch ścieżek i przypomina literę „U”. Jej lewa część to ścieżka
kompresji (enkoder), w której wykorzystywane są działania splotu oraz podpróbkowania. Następnie występuje prawa część architektury, którą jest ścieżka dekompresji
(dekoder). W tej części wykorzystywane są charakterystyczne dla sieci U-Net operacje
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nadpróbkowania. Warto także zwrócić uwagę na dodatkowe połączenia, które pomijają
część warstw i tym samym pozwalają na integrowanie map cech o różnym poziomie
szczegółowości.
W projekcie sieć U-Net użyta została do segmentacji semantycznej jezdni. Jednak
znajduje ona też zastosowanie w wielu innych obszarach naukowych. Wykorzystuje
się je między innymi do rekonstrukcji obrazów medycznych, obrazowania radiologicznego przy wykrywaniu guzów mózgu, zmian neurologicznych czy analizowaniu
wyników tomografii komputerowej.

Rysunek 2. Architektura sieci U-Net. Źródło: [10]

3.2. Sieć Mask R-CNN
Sieć Mask R-CNN (ang. Mask Region Based Convolutional Neural Network) [11]
jest rozwinięciem sieci Faster R-CNN [4]. Równolegle do modułu Faster R-CNN
dodana została gałąź, która pozwala na wyznaczenie masek dla wykrytych obiektów.
Ponieważ zadaniem sieci Faster R-CNN nie było dokładne wyrównanie wyjściowego
wektora cech względem obrazu wejściowego, dodana została warstwa RoIAlign, generująca dla każdego obszaru zainteresowania mapę cech o stałym rozmiarze. Wygenerowana mapa następnie jest przekazywana do dwóch warstw konwolucyjnych odpowiedzialnych za wygenerowanie gotowych masek.
W projekcie sieć Mask R-CNN wykorzystano do wykrywania stojących figurek
(model pieszego), dla których wygenerowane maski można było przekazać do map
głębi, celem wyznaczenia średniej odległości obiektu od pojazdu. Ponieważ sieć dokonywała segmentacji instancji, program mógł analizować każdy obiekt niezależnie, określając czy znajduje się na drodze pojazdu i czy konieczne jest wykonanie odpowiedniego manewru.

26

Wbudowany system percepcji i sterowania dla modelu pojazdu autonomicznego

3.3. Sieć YOLOP
Architektury sieci do równoczesnej segmentacji i detekcji dzielą się na dwie główne
grupy: jednoetapowe i wieloetapowe. Przykładem sieci wieloetapowej do segmentacji
i detekcji jest Mask R-CNN [11] opisany w podrozdziale 3.2.
Architektury jednoetapowe, mimo mniejszej dokładności, po odpowiedniej implementacji pozwalają na działanie w czasie rzeczywistym. Większość sieci tego typu
dzieli się na dwie części: backbone oraz SDH (ang. Segmentation-Detection Head).
Backbone odpowiedzialny jest za ekstrakcję cech. Zazwyczaj stosowane są sieci takiej
architektury jak ResNet [12] lub MobileNet [13]. Wyekstrahowane cechy są następnie
przetwarzane przez SDH, zazwyczaj w postaci sieci enkoder-dekoder (podobnie jak
U-Net opisany w podrozdziale 3.1). SDH przypominają budową sieć DSSD (ang. Deconvolutional Single-Shot Detector) [14]. Spotykane są również architektury stosujące
tylko enkoder w postaci SSD. Na końcu ostatnia warstwa enkodera i warstwy dekodera
przetwarzane są w celu ekstrakcji detekcji i map segmentacji. Detekcje są następnie
przetwarzane przez NMS, w celu usunięcia nadmiarowych prostokątów otaczających.
Sieć YOLOP (ang. You Only Look Once for Panoptic Driving Perception) bazuje
na sieci YOLOv4, stosowanej do zadania detekcji [15]. Podobnie jak w modelu
YOLOv4, jako backbone zastosowano CSPDarkNet [16]. Enkoder zrealizowany został
z pomocą FPN (ang. Feature Pyramid Network) [17] z dodatkowym modułem SPP
(ang. Special Pyramid Pooling) [18]. Zastosowane zostały 3 dekodery, jeden do detekcji
i dwa do segmentacji. Dekoder dokonujący detekcji zbudowany jest zgodnie z modelem
YOLOv5. Dekodery dokonujące segmentacji znaków poziomych oraz drogi stosują
nadpróbkowanie metodą najbliższego sąsiada, w celu uzyskania wyjściowych map
segmentacji rozmiaru obrazów wejściowych.
Dla obrazów wielkości 512x1028 pikseli, sieć osiąga około 41 klatek na sekundę na
procesorze graficznym NVIDIA TITAN XP, z dokładnością 76,5% box mAP dla
detekcji i 91,5% mIoU (ang. mean Intesection over Union) dla zbioru BDD100K (ang.
Berkeley DeepDrive Dataset) [19]. Metryka mIoU określa stopień średniego nałożenia
się masek segmentacji obliczonych przez sieć na maski referencyjne. Architekturę sieci
YOLOP przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Architektura modelu YOLOP, bazująca na modelu YOLOv4 z dodatkowymi gałęziami
segmentacji jezdni i oznakowania poziomego [15]
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4. Użyte platformy obliczeniowe, kamera oraz model pojazdu
autonomicznego
W poniższym rozdziale opisano sprzęt, na którym implementowano algorytmy
sterujące autonomicznego pojazdu, a także użytą kamerę i budowę modelu pojazdu
autonomicznego.

4.1. Platformy obliczeniowe
Aktualnie najczęściej stosowanymi układami w trenowaniu i implementacji sztucznych sieci neuronowych są układy CPU (ang. Central Processing Unit) i GPU (ang.
Graphics Processing Unit). Oba rozwiązania są stosunkowo proste w programowaniu
i łatwo dostępne na rynku.
Układy rekonfigurowalne stają się jednak atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych
układów CPU i GPU. Rozwiązania zaimplementowane na tego typu systemach,
wykazują się znacznie mniejszym zużyciem energii elektrycznej. Cechują się również
mniejszymi opóźnieniami w przetwarzaniu sygnałów oraz dużą elastycznością.

4.1.1. Nvidia Jetson Xavier NX
Platforma obliczeniowa wykorzystana w projekcie to eGPU Nvidia Jetson Xavier
NX. Dzięki parametrom opisanym w tabeli 1 możliwe jest zarówno uczenie, jak
i wykorzystanie głębokich sieci neuronowych do analizy obrazu i płynnej detekcji. Duża
liczba wyprowadzeń pozwoliła też na prostą komunikację platformy z czujnikami
wizyjnymi oraz sterownikiem silników modelu pojazdu.
Tabela 1. Specyfikacja techniczna zestawu programistycznego NVIDIA Jetson Xavier NX

GPU
(ang. graphics processing unit)
CPU
(ang. central processing unit)
Akcelerator GU
(głębokiego uczenia)
Akcelerator wizyjny
Pamięć RAM
(ang. random-access memory)
Pamięć masowa
Enkodowanie wideo
Dekodowanie wideo
Kamera
Łączność i gniazda
połączeniowe
Wyświetlanie
USB
Inne interfejsy
Wymiary

Architektura NVIDIA Volta™
z 384 rdzeniami NVIDIA® CUDA® i 48 rdzeniami Tensor
Sześciordzeniowy, 64-bitowy procesor NVIDIA Carmel
ARM®v8.2 6 MB L2 + 4 MB L3
2 silniki NVDLA
(ang. NVIDIA Deep Learning Accelerator)
Siedmiodrożny procesor wizyjny w architekturze VLIW
(ang. Very long instruction word)
8 GB, 128-bitowa LPDDR4x o przepustowości 59,7 GB/s
karta microSD
2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 1080p30 (H.264)
2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 |
44x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)
2 x tor MIPI CSI-2 D-PHY
Gigabit Ethernet
M.2 klucz E (WiFi/BT w zestawie)
M.2 klucz M (NVMe)
HDMI i DP
4 x USB 3.1, USB 2.0 Micro-B
GPIO, I2C, I2S, SPI, UART
103 mm x 90,5 mm x 34 mm

Źródło: Opracowanie na podstawie [20].
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4.1.2. Xilinx Kria KV260
Dostępna od pierwszej połowy 2021 roku karta uruchomieniowa KV260 Vision AI
Started Kit, jest pierwszą platformą firmy Xilinx, stosującą koncepcję System-onModule w postaci Kria K26. Jej dedykowany układ Zynq UltraScale+ MPSoC XCK26
budową przypomina wcześniej dostępne układy w wersji EV, posiadając 3 różne procesory (Application Processing Unit, Real-Time Processing Unit, Graphics Processing
Unit) oraz wbudowany w logikę programowalną Video Codec Unit [21]. Karta pozwala
na implementację systemów wizyjnych bazujących na konwolucyjnych sieciach neuronowych zrealizowanych w logice programowalnej, za pomocą stosu technologicznego
Vitis AI [22]. Parametry KV260 Vision AI Starter Kit zebrane zostały w tabeli 2.
Tabela 2. Specyfikacja techniczna zestawu programistycznego Kria KV260 Vision AI Starter Kit.

SoC FPGA
(ang. System on Chip)
System Logic Cells
CLB Flip-Flops
CLB LUTs
Distributed RAM (Mb)
Block RAM
Block RAM (Mb)
UltraRAM
UltraRAM (Mb)
DSP slices
GTH transreciever
Video Codec Unit
APU
(ang. Application Processing Unit)
RPU
(ang. Real-Time Processing Unit)
GPU
(ang. Graphics Processing Unit)
Pamięć RAM
(ang. random-access memory)
Pamięć masowa
Kamera

Zynq UltraScale+ MPSoC XCK26
(ang. Multiprocessor System on Chip)
256,2k
234,24k
117,12k
3,5
144
5,1
64
18,0
1248
4
1
Czterordzeniowy, 64-bitowy procesor Arm® Cortex®A53 MPCore™ 1,2GHz
Dwurdzeniowy, 32-bitowy procesor ARM Cortex-R5F
MPCore 500MHz
Procesor ARM Mali™-400 MP2 600Hz,
(Single Geometry Processor, Two Pixel Processors)
4GB 64-bit DDR4 (non-ECC) i 16GB eMMC
karta microSD
- 2x IAS MIPI
- 1x RPi camera
HDMI i DP
- 4x USB3.0
- 1x PMOD 12-pin
103 mm x 90,5 mm x 34 mm

Wyświetlanie
USB
Inne interfejsy
Wymiary
Źródło: Opracowanie na podstawie [21, 23].

4.2. Intel RealSense L515 Lidar Camera
•

W projekcie zdecydowano się na połączenie dwóch czujników wizyjnych:
Kamery RGB – obraz analizowany był przez głęboką konwolucyjną sieć neuronową, co pozwoliło na segmentację jezdni i oznakowania poziomego oraz detekcję
pieszych, przeszkód i sygnalizacji świetlnej.
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•

Czujnika głębi typu LiDAR – określnie odległości każdego z pikseli od urządzenia
pozwoliło na aproksymację położenia pojazdu względem wykrytych pieszych,
przeszkód oraz sygnalizacji świetlnej.
Modułem łączącym oba czujniki jest Intel RealSense L515 – czujnik głębi
o rozdzielczości 1074 x 768 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 30 klatek
na sekundę oraz czujnik wizyjny o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli i tej samej
częstotliwości odświeżania.
Dodatkowo do modułu dołączona jest biblioteka dla języka Python, umożliwiająca
kalibrację obu czujników, w formacie piksel do piksela.

4.3. Pojazd na kołach Mecanum
Pojazd wykorzystany w projekcie, przedstawiony na rysunku 4, to 4WD Mecanum
Arduino Robotics Car [24]. Jest to platforma o aluminiowej konstrukcji, wyposażona
w cztery silniki wraz z przymocowanymi do nich kołami Mecanum oraz płytkę
Arduino sterującą ich ruchem.
Koła Mecanum [25] są konstrukcją umożliwiającą sterowania ruchem robota
w dowolnym kierunku na płaszczyźnie. Składają się na nie rozłożone na ich obwodzie
małe gumowe rolki, obrócone o 45 stopni względem osi obrotu kół.
Każde z kół sterowane jest niezależnie. Dobór odpowiednich kierunków i prędkości
obrotu pozwala na dokładne wysterowanie prędkości liniowej oraz kątowej robota, umożliwiając między innymi jazdę do przodu, na boki i pod kątem oraz obrót względem
dowolnej osi.

Rysunek 4. Pojazd oraz obiekty na makiecie miasta

5. Implementacja algorytmów percepcji i sterowania
W podrozdziale opisano metody implementacji algorytmów percepcji i sterujących
bazujących na głębokich konwolucyjnych sieciach neuronowych. Przybliżono etapy
przygotowania modeli sieci oraz ich implementację w sprzęcie.
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5.1. Przygotowanie sieci U-NET
Pierwsza próba wytrenowania sieci została wykonana na zbiorze danych CamVid
[26, 27]. Są to zdjęcia zarejestrowane podczas przejazdu pojazdu po mieście Cambridge
wraz z odpowiadającymi im obrazami z oznaczonymi na nich elementami – każdy
piksel danej klasy określony jest konkretnym kolorem. Wykryte obiekty przypisywane
były do trzydziestu dwóch różnych klas semantycznych, którymi były między innymi
jezdnia, piesi, rowerzyści czy samochody.
Następnie zastosowano wytrenowaną sieć w implementacji detekcji jezdni i pasów.
Wyniki działania algorytmu były niezadowalające. Segmentacja okazała się niewystarczająco dokładna, przykładem było wykrywanie wielu klas obiektów – jak budynków
czy chodnika na obszarze jezdni na zdjęciu. Ponowne wyuczenie sieci nie przyniosło
poprawy, dlatego zdecydowano się na modyfikację zbioru uczącego. Liczba klas została
zmniejszona do trzech – oznakowania poziomego, jezdni i obszaru poza nią. Aby to
uzyskać zaimplementowano algorytm, który zmienia kolor pikseli klas, które zostały
pominięte na jeden z trzech docelowych. Piksele linii ciągłych i przerywanych określono klasą oznakowania poziomego, piksele jezdni nie był modyfikowane, a resztę
nieuwzględnionych pikseli zmieniono na tło, przypisując im kolor czarny.
Wytrenowanie sieci na zmodyfikowanym zbiorze przyniosło dużo lepsze efekty,
o czym świadczyła malejąca w trakcie uczenia funkcja błędu (ang. loss). Uruchomienie
segmentacji z użyciem nowo wyuczonej sieci U-Net wykazało polepszenie detekcji
jezdni i pasów i pozwoliło na wyeliminowanie większości błędów wykrywania niewłaściwych regionów w obszarach jezdni.

5.2. Przygotowanie sieci Mask R-CNN
Figurki pieszych, przeszkód i sygnalizacji świetlnej zgodnych z makietą miasta nie
odzwierciedlały świata rzeczywistego. Niemożliwe było zatem znalezienie zbioru
uczącego, zwierającego dużą liczbę przykładów wymienionych elementów.
Konieczne okazało się zatem stworzenie własnego zbioru uczącego. W tym celu
przygotowano robota i umieszczono go na makiecie miasta, na której rozłożono wszystkie
figurki. Następnie zarejestrowano dane z czujnika wizyjnego podczas przejazdu po
makiecie z wykorzystaniem ręcznego sterowania. Powstałe nagrania przeanalizowano
i wytypowano z nich 236 różnych ramek prezentujących obiekty pod różnym kątem,
dla zmiennego oświetlenia.
Kolejnym krokiem było dostosowanie zbioru do formatu zgodnego z obsługiwanym
przez algorytm uczący sieć. Do opisu zdjęć wykorzystano oprogramowanie Labelme
[28]. Program pozwolił na uzyskanie parametrów wielokątów otaczających obiekt
widoczny na obrazie, a następnie przypisanie go do danej klasy. Dla każdej klatki wygenerowany został odpowiadający jej plik o rozszerzeniu .json, zawierający informacje
o wszystkich wielokątach.
Po przygotowaniu zbioru uczącego, można było przystąpić do trenowania sieci.
Zdecydowano się na wykorzystanie biblioteki Detectron2 [29], stworzonej do trenowania
oraz uruchamiania modeli sieci Mask R-CNN, kompatybilnej z wykorzystywaną platformą obliczeniową. Etap uczenia polegał na konwersji zbioru uczącego do typu wspieranego przez program, przygotowaniu instancji modelu i rozpoczęciu jego trenowania
z wykorzystaniem instrukcji dostępnych w bibliotece. Proces zajmował około godzinę,
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a dla kolejnych iteracji zapisywany był parametr total_loss określający jakość
wytrenowanego modelu.
Wytrenowany model został automatycznie zapisany do pliku odpowiedniego formatu. Aby uruchomić sieć Mask R-CNN, wystarczyło załadować model z pliku i zainicjalizować go, a następnie przekazywać ramki do analizy.

5.3. Przygotowanie sieci YOLOP
W celu zbadania funkcjonowania sieci do równoczesnej segmentacji i detekcji
w układzie eGPU Nvidia Jetson Xavier NX, zastosowano wcześniej wytrenowany
model YOLOP udostępniony przez jego autorów w repozytorium Github. Architektura
zaimplementowana została z pomocą PyTorch i udostępniana jest również przez
repozytorium PyTorch Hub. Uruchomienie modelu na układzie eGPU Nvidia Jetson
Xavier NX wymagało instalacji Pythona 3.7 na urządzeniu docelowym. Podjęta została
próba uruchomienia modelu na dostępnym na układzie GPU, jednak znaczne problemy
z komunikacją między sterownikami CUDA, a PyTorch dla systemu Jetpack 4.6
z Python w wersji 3.7 uniemożliwiły dalsze działania w tym kierunku.

5.4. Zasada działania systemu wizyjnego
Algorytm pobierał ramki RGB oraz mapę głębi z modułu Intel RealSense L515.
Następnie ramka przekazywana była do sieci U-Net, która zwracała segmentację jezdni
i znaków poziomych.
Na podstawie analizy linii bocznych i oznakowania poziomego (poprzeczna linia
STOP, przejście dla pieszych), z wykorzystaniem algorytmu Canny’ego i transformaty
Hough’a, wyznaczane było planowane sterowanie, pozwalające na jazdę robota do
przodu, manewry skrętu na zakrętach oraz zatrzymania przed przejściem dla pieszych.
Pobrana ramka oraz mapa głębi były też przekazywane do fragmentu programu
odpowiedzialnego za działanie sieci Mask R-CNN. Maska wykrytego przez sieć obiektu
nakładana była na mapę głębi, co umożliwiało aproksymację odległości pojazdu od
pieszego, przeszkody lub sygnalizacji świetlnej.
Jeśli obiekt znajdował się w małej odległości od pojazdu, wyznaczone wcześniej
sterowanie zastępowane było sterowaniem pozwalającym na jego zatrzymanie lub
wykonanie manewru omijania.
Powyższe czynności segmentacji semantycznej jezdni i detekcji obiektów na drodze
mogłyby w przyszłości zostać zastąpione pojedynczą siecią do równoczesnej segmentacji i detekcji, na przykład w postaci YOLOP lub zbliżonego rozwiązania.
Sterowanie przekazywano finalnie do płytki Arduino, odpowiedzialnej za przełożenie go na odpowiednie działanie silników.
Program działał w nieskończonej pętli, zwracając użytkownikowi informacje na
temat wyznaczonego sterowania i czasu trwania każdej iteracji. Pętlę można było
przerwać, wydając odpowiednie polecenie w systemie operacyjnym bądź odcinając
zasilanie platformy.

6. Ewaluacja zaproponowanego systemu
Pierwsze efekty działania algorytmu segmentacji nie były satysfakcjonujące ze
względu na małą dokładność map segmentacji zwracanych przez sieć U-Net. Zmiana
zbioru uczącego, na ograniczony do trzech klas obiektów znacząco poprawiła wyniki.
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Algorytm poprawnie definiował obszary jezdni oraz ograniczenia pasów ruchu,
dzięki czemu pojazd poruszał się w liniach, a także wykrywał zakręty i wykonywał
manewry skręcania. Oprócz tego właściwie wykrywane były przejścia dla pieszych, na
które pojazd odpowiednio reagował i zatrzymywał się przed nimi.
Sieć Mask R-CNN wytrenowana na modelu miasta działała z bardzo wysoką
dokładnością. Obiekty rozstawione na makiecie za każdym razem wykrywane były prawidłowo, a pojazd odpowiednio na nie reagował. Zauważono jednak dwa potencjalne
problemy:
• W przypadku konieczności zaingerowania w sterowanie, segmentacja jezdni i oznakowania poziomowego była pomijana, co w przypadku wykrycia przez pojazd
przeszkody tuż przed zakrętem powodowało ominięcie jej i zjechanie robota
z makiety;
• Sieć Mask-RCNN okazała się mało wydajna. Częstotliwość odświeżania programu
z uruchomionymi dwoma sieciami (U-NET i Mask R-CNN) osiągała jedynie
wartość około 1.5 klatek na sekundę, co nie stanowiło dużego problemu dla małej
makiety i niskich prędkości, lecz uniemożliwiło szybkie przemieszczanie się robota.
Podjęto również próbę uruchomienia sieci YOLOP w układzie eGPU Nvidia Jetson
Xavier NX. Dostarczane przez autorów modelu skrypty nie były jednak przystosowane
do pracy z układem eGPU i z tego względu algorytm uruchomiono jedynie na dostępnym
na płytce procesorze ogólnego przeznaczenia. W ten sposób sieć pracowała z prędkością około 1 klatki na sekundę. Odpowiednie przystosowanie modelu do pracy z układami wbudowanymi pozwoliłoby na uzyskanie większych prędkości przetwarzania.
Autorzy YOLOP uzyskali około 41 klatek na sekundę, stosując implementację modelu
w TensorRT na układzie eGPU Nvidia Jetson TX2.

7. Implementacja sieci w układzie FPGA System on Chip
Ze względu na małe prędkości przetwarzania sieci do równoczesnej segmentacji
i detekcji w układzie eGPU zdecydowano się na jej implementację w układzie SoC
FPGA Zynq Ultrascale+ MPSoC, dostępnym w zestawie Kria KV260 Vision AI
Starter Kit.

7.1. Architektura sieci
Ze względu na ograniczenia narzędzi umożliwiających implementację sieci w układach SoC FPGA, zdecydowano się na zaprojektowanie własnej, bazującej na YOLOP,
w pełni konwolucyjnej, jednoetapowej sieci do równoczesnej segmentacji i detekcji.
Model wzorował się na U-Net, z ResNet18 [12] jako backbone oraz detekcjami bazującymi na modelu YOLOv3 [30]. Wytrenowana została na ograniczonym do 10 tysięcy
obrazów zbiorze BDD100K. Schemat sieci przedstawia rysunek 5.

7.2. Implementacja w układzie Zynq UltraScale+ MPSoC
Wytrenowany model poddano kwantyzacji i kompilacji dla DPU zaimplementowanego w rekonfigurowalnej części Kria KV260 Vision AI Starter Kit z pomocą stosu
technologicznego Vitis AI. Parametry sieci przekształcone zostały do liczb stałoprzecinkowych o szerokości 8 bitów, z dobieraną przez kwantyzator liczbą bitów ułamkowych.
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Rysunek 5. Schemat autorskiej sieci do jednoczesnej segmentacji i detekcji

7.3. Ewaluacja
Model uruchomiony został w układzie Kria KV260 Vision AI Starter Kit. Osiągnięto prędkości przetwarzania około 11 klatek na sekundę dla obrazów wielkości
416 x 416. Jest to znaczne przyśpieszenie w porównaniu z prędkością 3,5 klatki na
sekundę uzyskaną dla modelu zmiennoprzecinkowego na karcie graficznej NVidia
GeForce GTX 1050, w szczególności zważając na wielkość modelu wynoszącą około
118 MB. Przyspieszenie odbyło się jednak kosztem dokładności działania. Zbadano
wpływ kwantyzacji na jakość segmentacji i detekcji. Porównanie dokładności modeli
zmiennoprzecinkowego oraz stałoprzecinkowego przedstawia tabela 3.
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Tabela 3. Porównanie wyników ewaluacji własnego modelu sieci do równoczesnej segmentacji i detekcji,
na zbiorze testowym 100 obrazów zbioru BDD100K, w każdym z etapów przygotowania systemu

Detekcja
Etap
Przed kwantyzacją
Po kwantyzacji
Na FPGA

Segmentacja
MIoU [%]
Jezdnia
Linie drogowe
73,71
10,27
44,71
5,53
43,22
5,70

mAP [%]
10,12
0,91
0,26

Źródło: opracowanie własne.

Kwantyzacja modelu znacznie wpłynęła na dokładność detekcji. Może to być
spowodowane bardzo niskimi wynikami pewności znalezienia obiektu oryginalnej sieci,
które w procesie kwantyzacji w dużej mierze zanikły, z powodu błędu przybliżenia
wag finalnych warstw modelu. Segmentacja, pomimo spadku jakości mIoU o 30,49
i 4,57 punktów procentowych, wciąż umożliwiała detekcję na akceptowalnym poziomie.

8. Podsumowanie
W pracy przedstawione i sprawdzone zostały różne podejścia do implementacji
wbudowanych systemów percepcji w pojazdach autonomicznych. Zastosowanie równocześnie dwóch modeli, U-Net do segmentacji jezdni oraz Mask R-CNN do detekcji
obiektów, pozwoliło na syntezę prawidłowo działającego algorytmu sterowania pojazdem
autonomicznym z kołami Mecanum na przykładowej makiecie miasta.
Zbadane zostały również podejścia łączone, stosujące jednoetapowe sieci do
równoczesnej segmentacji i detekcji. Uruchomiono dwa modele, YOLOP w układzie
eGPU Nvidia Jetson Xavier NX oraz model autorski w układzie Kria KV260 Vision
AI Starter Kit. Sieć uruchomiona na platformie z procesorem graficznym nie uzyskała
dużych prędkości przetwarzania, jednak odpowiednia implementacja pozwoliłaby na
poprawienie tych wyników. Model własny, zaimplementowany w układzie SoC FPGA
pozwolił na znaczne przyspieszenie w porównaniu z implementacją na eGPU, jednak
problematyczny okazał się duży spadek skuteczności. Analiza tego zjawiska będzie
tematem dalszych badań.
W ramach przyszłych prac planuje się przygotowanie nowego pojazdu na kołach
Mecanum, którego główną platformą obliczeniową będzie układ SoC FPGA – celem
jest udział w międzynarodowych zawodach modeli pojazdów autonomicznych, które
są wydarzeniem towarzyszącym konferencji FPT 2022. Poddane krytyczniej analizie
zostaną oba podejścia: odrębne sieci do segmentacji (U-Net) oraz detekcji obiektów
(Mask R-CNN, YOLO) lub sieć do jednoczesnej segmentacji i detekcji (taka jak YOLOP).
Szczególnie druga z opcji wydaje się być bardzo obiecująca, gdyż charakteryzuje się
mniejszą złożonością obliczeniową. Jednak jej zastosowanie wymaga dalszych prac,
z uwagi na niską skuteczność obecnej wersji modelu.
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Wbudowany system percepcji i sterowania dla modelu pojazdu autonomicznego
Streszczenie
W pracy przedstawiono implementację algorytmu autonomicznej jazdy robota na kołach Mecanum. Zastosowano metody segmentacji jezdni oraz detekcji oznakowania poziomego, pieszych, przeszkód i sygnalizacji świetlnej z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych. Opracowany algorytm zaimplementowano
na platformie obliczeniowej eGPU NVIDIA Jetson Xavier. Dane wizyjne pozyskano z kamery Intel RealSense
L515. Sterowanie pojazdem realizowane było z wykorzystaniem wizyjnego sprzężenia zwrotnego. Rezultatem była autonomiczna jazda robota po makiecie miasta. Pojazd wykrywał zbliżające się zakręty,
przejścia dla pieszych oraz obiekty na drodze. Na tej podstawie wykonywał manewry skrętu w obie strony
oraz zatrzymywał się przed przeszkodami lub je omijał. Działanie algorytmu zweryfikowano w testach –
zarówno na zdjęciach makiety miasta, jak i podczas jazd testowych. Przeanalizowana została również
możliwość zastosowania i implementacji głębokiej sieci do równoczesnej segmentacji i detekcji w celu
przyszłego usprawnienia systemu oraz akceleracja z wykorzystaniem platformy SoC FPGA oraz narzędzia
Vitis AI.
Słowa kluczowe: pojazdy autonomiczne, U-Net, R-CNN, eGPU, SoC FPGA

Embedded perception and control system for an autonomous vehicle model
Abstract
This paper presents the implementation of an autonomous driving algorithm for a Mecanum wheeled robot.
Methods of roadway segmentation and detection of lane markings, pedestrians, obstacles and traffic lights
using deep neural networks were applied. The developed algorithm was implemented on the NVIDIA
Jetson Xavier eGPU computing platform. Video data was acquired from an Intel RealSense L515 sensor.
The vehicle was controlled using video feedback. The result was an autonomous robot driving around
a mock-up city. The vehicle detected upcoming turns, pedestrian crossings and objects on the road. On this
basis, it executed turning manoeuvres in both directions and stopped in front of or evaded obstacles. The
algorithm was verified in tests – both on images of the mock-up city and during test drives. The
applicability and implementation of a deep network for simultaneous segmentation and detection for future
system improvement and acceleration using the SoC FPGA platform and Vitis AI tool was also analysed.
Keywords: autonomous vehicles, U-Net, R-CNN, eGPU, SoC FPGA
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Koncepcja konstrukcji mechanicznej
jednogąsienicowego robota mobilnego
1. Wprowadzenie
Ważnym elementem projektu każdego robota mobilnego jest sposób jego poruszania
po nawierzchni w nieznanym otoczeniu. To zastosowanie kół, kończyn lub gąsienic
definiuje jego zastosowanie w danym terenie oraz możliwości ruchowe. Koncepcja
przedstawiona w tym artykule opiera się na idei robota o budowie modułowej poruszającego się przy użyciu tylko jednej gąsienicy. Konstrukcja szkieletu robota ma pozwalać
na utrzymanie niskiego środka ciężkości, a także niezależne wygięcie każdego członu
w pionie i poziomie. Jednoczesne zastosowanie konstrukcji dającej dużą powierzchnię
kontaktu z podłożem oraz gąsienicy pozwala na stabilne poruszanie się po piasku,
nierównym terenie, schodach czy też gruzach budynków. Artykuł skupia się na
zagadnieniach mechanicznych z możliwościami wygięcia konstrukcji w wielu jej
miejscach, co pozwala na wykonywanie skrętu o możliwie małym promieniu. Kolejny
aspekt skupia się na niezależnym unoszeniu przodu oraz tyłu robota w celu przejazdu
przez przeszkody takie jak: spadek, wzniesienie, wyrwa w podłożu. Ważnym elementem
projektu jest budowa szyny nośnej gąsienicy, która pozwala na nieprzerwany i swobodny jej ruch. Głównym problemem napotkanym przy projekcie była koncepcja
ruchomego złącza szyny w miejscach skrętu konstrukcji robota, które miały nie
ograniczać możliwości ruchowych, a jednocześnie eliminować możliwość wykolejenia
gąsienicy z prowadnicy.
Przykładowymi konstrukcjami robotów jednogąsienicowych bądź podobnych są
Souryu-V i RT04-NAGA. Souryu-V przedstawiony na rysunku 1 możemy określić
jako jednośladowy pojazd gąsienicowy. Jest robotem czwartej generacji zespołu z Tokyo
Institute of Technology. Został zbudowany z trzech sekcji posiadających indywidualnie
napędzaną gąsienicę. Wymiary robota to 1160 mm długości, 202 mm szerokości i 145 mm
wysokości [1]. Moduły połączone są czterema elastycznymi łącznikami o zmiennej
długości. Każde elastyczne połączenie jest napędzane elektrycznym siłownikiem
liniowym. Dzięki możliwości indywidualnego sterowania którymkolwiek z czterech
siłowników na połączeniu, konstrukcja może wyginać się niemalże w dowolny sposób.
Poza tym poszerzono zakres ruchowy robota o możliwość zmiany jego długości.
Wykorzystanie elastycznych łączników uargumentowano próbą uniknięcia ich kolizji
z gąsienicami. W ten sposób udało się uzyskać minimalny teoretyczny promień skrętu
wynoszący 713 mm, natomiast uzyskany rzeczywisty promień wynosi 680 mm. Konstrukcja podzielona na 3 indywidualnie pracujące gąsienice zupełności eliminuje problem
wypadania tego elementu z prowadnic. Problem ten był spowodowany zgięciem
konstrukcji robota. Jest to konstrukcja redundantna, ponieważ W przypadku awarii
jednego z napędów robot nadal pozostaje mobilny.
anieciecki@ansl.edu.pl, Zakład Automatyki i Robotyki, Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych,
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, www.ansl.edu.pl.
2 tkuzmierowski@ansl.edu.pl, Zakład Automatyki i Robotyki, Wydział Nauk Informatyczno-Technologicznych, Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, www.ansl.edu.pl.
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Rysunek 1. Robot Souryu-V [1]

RT04-NAGA przedstawiony na rysunku 2 jest robotem o konstrukcji modułowej
lecz w przeciwieństwie do SORYU, w tym robocie zastosowano jedną gąsienice
poprowadzoną przez wszystkie moduły [2]. Wymiary robota to 1255 mm długości,
220 mm szerokości i 160 mm wysokości. Posiada on siedem osi dla ruchu pionowego
oraz pięć osi dla ruchu poziomego,. Wszystkie osie posiadają jeden stopień swobody,
a mechanizmy skrętu napędzane są z użyciem paska klinowego. W poprzedniej generacji
wykorzystywano połączenia o wielu stopniach swobody składające się z gumowego
cylindra lub przegubu kulowego ze sprężynami. Punkty wygięcia poziomego znajdują
się na połączeniu modułów, zaś punkty wygięcia pionowego wewnątrz. Taka struktura
pozwala na usztywnienie konstrukcji, jak również na zmniejszenie szansy wypadnięcia
gąsienicy z prowadnicy podczas wykonywania manewru skrętu. Gąsienica porusza się
po specjalnej szynie wyłożonej płytkami ślizgowymi minimalizującymi tarcie pomiędzy tymi elementami. Gąsienicą porusza jeden silnik elektryczny o mocy 150 W.
Minimalny promień skrętu w fazie testów wyniósł 550 mm. Robota testowano zgodnie
z międzynarodowymi normami dotyczącymi metod testowania robotów reagujących.

Rysunek 2. Robot RT04-NAGA [2]
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Głównymi możliwościami wykorzystania tego typu robotów jest zastosowanie ich
w zgliszczach budynków, środowisku nieprzyjaznym dla człowieka, budynkach i konstrukcjach stwarzających zagrożenie zawaleniem. Jedną z organizacji, która stworzyła
swego rodzaju standardy dla mobilnych robotów ratunkowych dotyczących testowania,
zakupu i ćwiczeń z nimi jest NIST (ang. National Institute of Standards and Technology) [3, 4]. NIST opracowało praktyczne testy oceniające mobilność, bezpieczeństwo,
wytrzymałość, interakcję człowiek-system, zręczność manipulatora, komunikację
radiową, moc, sensorykę i inne. Mają one pomóc przy zakupie robota dostosowanego
do konkretnych warunków pracy oraz wspomóc trening nowych operatorów. Główne
laboratorium testowe robotów znajduje się na kampusie NIST w Gaithersburgu. RT04NAGA [2] był testowany zgodnie z tymi standardami na czterech planszach:
• stopnie rurowe – przejazd nad zaporą z rur mogących się obracać o wysokości od
10 cm do 100 cm,
• trzy rodzaje schodów – schody o nachyleniu 35, 40 i 45 stopni,
• uskok poprzeczny – trasa złożona z pełnych i pół ramp o nachyleniu 15◦,
• symetryczne pole schodkowe – trasa o różnorodnym ukształtowaniu, wykonana
z prostokątnych kantówek drewnianych o boku 10 cm i wysokościach 10 cm, 20 cm,
30 cm, 50 cm.
Test został przeprowadzonych według następujących wytycznych:
• na każde stanowisko przypadało dziesięć powtórzeń;
• na schodach i stopniach rurowych robot miał za zadanie zmienić kierunek minimum raz w czasie podejścia;
• na schodach i stopniach rurowych jakiekolwiek przywiązanie liną było zakazane;
• na uskokach poprzecznych i symetrycznym polu schodkowym trasa została
wyznaczona na kształt cyfry osiem wskazanej przez dwa słupy.
Niestety NAGA nie wykonał zawracania na schodach i stopniach rurowych.
Uargumentowane zostało to przez promień skrętu wynoszący 550 mm. Następnym
ważnym punktem, który musiało spełnić na każdej planszy, to sterowanie zdalne
z wykorzystaniem wyłącznie sensoryki do orientacji w terenie. Robot częściowo zaliczył
ten warunek, ponieważ był sterowany zdalnie, ale pozostawał w zakresie widzenia
operatora. Wydajność urządzenia została wyrażone przez czas przejazdu obejmujący
wszystkie 10 prób z którego następnie obliczono średni czas pojedynczej próby. Poza
testami NIST przeprowadzono jeszcze szereg zadań opracowanych przez autorów
robota NAGA. Te z kolei obejmowały między innymi:
• podjazd pod powierzchnię pochyłą;
• przejazd przez rów;
• przejazd nad przeszkodą;
• spiralną klatkę schodową.
Robot zdołał wjechać pod powierzchnię pochyłą o nachyleniu wynoszącym 41
stopni. Przejazd przez rów o długości 660 mm również odbył się pomyślnie, co stanowi
ponad 50% długości urządzenia. Przejazd nad przeszkodą którą stanowiła ściana
o wysokości 450 mm podobnie jak poprzednie próby odbył się pomyślnie i test zatrzymał się na wysokości 500 mm. Podczas przejazdu po spiralnej klatce schodowej robot
utrzymywał promień skrętu wynoszący 1,3 metra. Podobna testy zostaną przeprowa-
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dzone przy modelu fizycznym konstrukcji prezentowanej w tym artykule, co pozwoli
na użycie robota RT04-NAGA jako odniesienia do uzyskanych wyników.

2. Konstrukcja kinematyczna zaproponowanego robota
Specyficzna konstrukcja robotów jednogąsienicowych wymaga zastosowania wielu
złączy obrotowych umożliwiających swobodny ruch konstrukcji w płaszczyźnie poziomej
i pionowej. Konstrukcja ma umożliwiać indywidualne i niezależne wygięcie każdego
złącza znajdującego się pomiędzy modułami.

2.1. Rodzaje modułów
Konstrukcja robota ma składać się z 2 typów modułów przedstawionych na rysunku 3
tj. skrajnego pełniącego również rolę członu napędzającego, który stanowi przód i tył
robota oraz środkowego, który będzie pełnił głównie rolę przestrzeni transportowej dla
zasilania, czujników i innego osprzętu.

Rysunek 3. Po lewej moduł początkowy/końcowy, po prawej część modułu środkowego [opracowanie własne]

Moduł środkowy może być powielany i konfiguracja może wyglądać w następujący
sposób:
1-2-1, 1-2-2-1, 1-2-2-2-1
1 - moduł skrajny
2 - moduł środkowy
Zamysłem dowolnej zmiany konfiguracji jest możliwość dostosowania długości,
wagi oraz czasu działania na baterii., Ponadto konfiguracji podlegają instalowanie
przyrządy pomiarowe zależne od zadania i warunków w których ma pracować. Docelowo umieszczenie napędu w module przednim i tylnym oraz użycie złącz obrotowych
o 2 stopniach swobody na każdym połączeniu modułu pozwolą na zachowanie
podstawowej mobilności robota w przypadku utraty jednego napędu i unieruchomienie
części połączeń.

2.2. Schemat kinematyczny robota
Schemat pokazany na rysunku 4 prezentuje robota składającego się z dwóch modułów
brzegowych i dwóch środkowych. Na połączeniach modułów znajdują się pary
kinematyczne obrotowe IV klasy o dwóch stopniach swobody, w tym przypadku są to
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pary kół zębatych. Kontakt z gąsienicą to para kinematyczna przesuwna (postępowa) 5
klasy o jednym stopniu swobody [5].

Rysunek 4. Schemat połączeń kinematycznych robota złożonego z 2 skrajnych modułów i 2 środkowych,
opracowanie własne na podstawie [5]

3. Model 3D konstrukcji
Szkielet skrajnego modułu zaprezentowany na rysunku 5 składa się z 3 części,
dwóch prowadnic z otworami montażowymi na zaokrąglone ślizgi i łącznika. W środku znajduje się miejsce na montaż napędu gąsienicy z przekładnią.

Rysunek 5. Szkielet modułu skrajnego który znajduje się na przodzie i tyle robota [opracowanie własne]

Moduł środkowy jest również prosty w budowie. Składa się z 8 głównych elementów, 4 prowadnic i 4 ramion (rys. 6). Pusta powierzchnia wewnątrz modułu ma pozwolić
na montaż baterii i dodatkowych akcesoriów. Wyżłobienie w elemencie pozwala na
zamontowanie ślizgu i ruchomego łącznika pomiędzy modułami.

Rysunek 6. (A) fragment szyny modułu środkowego, (B) mocowanie części modułu środkowego
[opracowanie własne]
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Łącznik modułów pokazany na rysunku 7 składa się z krzyżaka z zamontowanymi
na nim dwiema zębatkami. Na krzyżak nakładane są mocowania do których dołączone
będą napędy powodujące ruch zębatki, tym samym wygięcie konstrukcji w zadanym
kierunku. Silnik elektryczny z przekładnią mocowany będzie po przeciwnej stronie
sąsiedniej zębatki żeby zostawić jak najwięcej miejsca na ruch łączenia.

Rysunek 7. Złącze modułów o dwóch stopniach swobody [opracowanie własne]

Łącznik szyny pokazany na rysunku 8 jest elementem, który tak naprawdę determinuje zakres ruchu w danym kierunku. Jest on elementem znacznej eksploatacji,
ponieważ będzie pełnił rolę nie tylko elementu ślizgowego, ale również będzie działał
jako ogranicznik, który może ulegać uszkodzeniom mechanicznym. Maksymalny zakres
ruchu możemy regulować krzywiznami i grubością materiału. Skrajne wygięcie jakkolwiek nie może przekraczać zakresu ruchu łącznika modułów, gdyż jest to fizyczna
bariera kończąca zakres. Ten element jest kluczowy, ponieważ odpowiedni dobór
krzywizn i dystansu pomiędzy częściami pozwoli jak najbardziej zminimalizować szanse
wypadnięcia gąsienicy z szyny.

Rysunek 8. Część służąca jako łącznik szyny w miejscu połączenia modułów [opracowanie własne]

Konstrukcja ma pozwalać na łatwy dostęp do każdego elementu i szybki montaż
oraz demontaż co przedstawia rysunek 9. Jednym z wymagań według kryteriów NIST
jest wysoka wytrzymałość materiałów lub możliwość wymiany elementów na miejscu
akcji. Dzięki prostej konstrukcji większości części istnieje możliwość fabrykowania
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ich z użyciem drukarki 3D. Na etapie prototypowania pozwoli to na redukcję kosztów,
a także na testowanie różnych materiałów na zużycie. Ślizgi wykonane będą z igliduru
cechującego się niskim współczynnikiem tarcia bądź innego polimeru o podobnych
właściwościach. Materiał mocowany będzie na uchwycie montowanym do szyny, co
znacznie ułatwi przygotowanie półfabrykatu , który następnie będzie użyty jako ślizg.

Rysunek 9. Podgląd konstrukcji, większość mocowań jest dostępna na zewnątrz robota [opracowanie własne]

Każdy moduł gąsienicy będzie składał się z 4 ślizgów, mocowania, tulejek, obracać
się będzie mocowanie do następnego modułu , natomiast prowadnica pozwoli na napędzenie gąsienicy z użyciem zębatek modułów skrajnych. Przestrzeń pomiędzy elementami ślizgowymi nie jest dokładnie taka sama jak wymiary szyny, ale jest ku temu
powód. Ze względu na zmianę kierunku jazdy poprzez wygięcie konstrukcji, szyna
zmienia swój przebieg, co przy napiętej gąsienicy mogłoby spowodować zablokowanie
mechanizmu. Luzy również pozwalają utrzymać odpowiednie naprężenie, – zmniejszają ryzyko zerwania gąsienicy przy poruszaniu się przez zgieą szynę. Moduły skrajne
prowadzą napęd przez element zaokrąglony, który przy idealnych wymiarach spowodowałoby blokowanie gąsienicy na krzywiznach. Dlatego element ślizgu dolnego mającego kontakt z prowadnicą został zakrzywiony jak na rysunku 10. Żeby zredukować
liczbę otworów mocujących ślizgi, tulejki zawiasów trzymają również ślizgi górne,
dolne, boczne i prowadnicę zębatą. Element prowadnicy zębatej na chwilę obecną
zostaje pominięty ze względu na przyszłe badania nad doborem napędu i konfiguracji
przekładni.

Rysunek 10. Sanki gąsienicy robota; widok z dołu (A) i widok z góry (B) [opracowanie własne]
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4. Badanie zakresu geometrii
Badania zakresu geometrii opierają się na koncepcji konstrukcji wykonanej w programie Fusion 360. Dla ułatwienia odczytu rysunków maksymalnego wygięcia przedstawiono częściowe złożenie konstrukcji i jedynie wyrywki sanek gąsienicy jak na
rysunku 11.

Rysunek 11. Wygięte urywki prowadnicy gąsienicy zamontowane na szynie przy najechaniu na skręcone
złącze oraz zaokrąglony moduł skrajny [opracowanie własne]

Na rysunku 12 i 13 widzimy jak łącznik szyny ogranicza zakres ruchu pomiędzy
modułem skrajnym i środkowym do 13,36 stopni w płaszczyźnie poziomej i 15,4
stopni w płaszczyźnie pionowej.

Rysunek 12. Wygięcie złącza w górę o 7,7 stopni [opracowanie własne]
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Rysunek 13. Wygięcie złącza w prawo o 6,68 stopni [opracowanie własne]

Pomiędzy modułami środkowymi ze względu na ich identyczne wymiary, zakres
ruchu jest delikatnie szerszy, co przedstawia rysunek 14 i 15, a wynosi on 19,2 stopni
w płaszczyźnie poziomej i 22,8 stopni w płaszczyźnie pionowej.

Rysunek 14. Wygięcie złącza w prawo 9,6 stopni [opracowanie własne]
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Rysunek 15. Wygięcie złącza w górę o 11,4 stopni [opracowanie własne]

Powyższe wartości są ograniczeniem dla zdolności ruchowych całego robota, ponieważ zdolność ruchowa sanek gąsienicy znacznie je przewyższa, świetnie obrazuje to
rysunek 16 gdzie wartości wynoszą odpowiednio 49 stopni w płaszczyźnie poziomej
i 62 stopnie w płaszczyźnie pionowej.

Rysunek 16. (A) ruch złącza w płaszczyźnie pionowej o 31 stopni, (B) ruch złącza o 24,5 stopni
w płaszczyźnie poziomej [opracowanie własne]

Innym elementem ograniczającym zdolność ruchową robota będzie bieżnik gąsienicy. Na etapie prototypowania konstrukcji został on pominięty ze względu przyszłych
badań połączonych z napędem.

5. Podsumowanie
Celem artykułu było przedstawienie wstępnej koncepcji konstrukcji jednogąsienicowego robota mobilnego. Uzyskane kąty wygięcia są zadowalające, a zwłaszcza
zakres ruchu sanek. Dzięki dostępności większości mocowań od zewnątrz, konstrukcja
pozwoli na serwis w prosty i szybki sposób, tym samym spełnia jeden z warunków
wymienionych przez NIST w swojej instrukcji. Projekt nadal jest w fazie początkowej
i będzie dalej rozwijany. Obecna koncepcja robota wskazuje kilka punktów, nad którymi
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należy się skupić zanim przejdzie do etapu prototypowania napędów dla gąsienicy
i złączy obrotowych. W chwili obecnej prace skupią się na optymalizacji łączników
szyn, by umożliwić robotowi znacznie szerszy zakres ruchów, co pozwoli na wykorzystanie większego potencjału konstrukcji. Zostaną sprawdzone zmiany konkretnych
parametrów na przebieg sanek przez łącznik i zmiany maksymalnego ruchu elementu.
Następnym punktem jest redukcja potencjalnej zbędnej masy poprzez selektywne
zbieranie materiału z elementów , a także badanie wpływu zmian na wytrzymałość
całej części. W przypadku elementów produkowanych metodą przyrostową wykorzystana
może zostać metoda projektowania generatywnego, która pozwala na zminimalizowanie ilości użytego materiału przy zachowaniu niezbędnych parametrów. Następnym
ważnym elementem badań będzie bieżnik gąsienicy. Jego kształt decyduje nie tylko
o ostatecznym zakresie ruchu w poziomie i pionie ale także o zdolnościach jezdnych na
różnego rodzaju powierzchniach. Celem będzie uzyskanie jak największej powierzchni
kontaktu z podłożem z zachowaniem optymalnej mobilności. W tym celu ten element
będzie badany równolegle z jej napędem oraz napędami złączy obrotowych.
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Koncepcja konstrukcji mechanicznej jednogąsienicowego robota mobilnego
Streszczenie
W artykule przedstawiono autorską koncepcję robota mobilnego przeznaczonego do poruszania się po
trudno dostępnym terenie i o różnorodnej powierzchni. Konstrukcja mechaniczna zaprezentowanego robota
oparta została o układ modułowy z elementem jednogąsienicowy jako układ kontaktu robota z powierzchnią.
Konstrukcja modułowa pozwala na zmiany geometrii robota w dwóch płaszczyznach. Zmiany w płaszczyźnie poziomej umożliwiają skręcanie a zmiana w płaszczyźnie pionowej pokonywanie przeszkód i ubytków
w nawierzchni. Poszczególne moduły połączone są za pomocą par kinematycznych IV klasy. Każda para
modułów może działać niezależnie, Nisko umieszczony środek ciężkości i gąsienica o dużej powierzchni
kontaktu z podłożem pozwala na stabilne poruszanie się po trudnym terenie i różnej fakturze nawierzchni.
W artykule przedstawiono wstępne badania symulacyjne zakresu zmian geometrii, w szczególności promienia skrętu konstrukcji. Symulacje dotyczyły również weryfikacji prawidłowej współpracy elementów
poszczególnych modułów z gąsienicą w tym weryfikację parametrów powodujących jej rozłączenie.
Słowa kluczowe: robot mobilny pojazd gąsienicowy
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Mechanical design concept for a single tracked mobile robot
Abstract
The paper presents the author's concept of a mobile robot designed to navigate through hard-to-reach
terrain and diverse surfaces. The mechanical construction of the presented robot was based on a modular
system with a single tracked element as contact system of the robot with the surface. The modular design
allows to change the robot's geometry in two planes. Changes in the horizontal plane allow the robot to turn
and changes in the vertical plane allow the robot to overcome obstacles and cavities in the surface.
Individual modules are connected by means of class IV kinematic pairs. Each pair of modules can operate
independently, Low center of gravity and a track with a large contact surface with the ground allows The
low center of gravity and the track with a large contact surface with the ground allow stable movement on
difficult terrain and varying surface textures. The paper presents a preliminary simulation study of the
range of geometry changes, in particular the radius of the structure. The simulations also concerned the
verification of correct interaction of elements of particular modules with a caterpillar track, including
verification of parameters causing its disconnection.
Keywords: mobile robot tracked vehicle
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Badanie powtarzalności i dokładności pozycjonowania
platformy robota mobilnego wykorzystującej różne
typy kół: Mecanum oraz Omni Wheel
1. Wstęp
Coraz częściej w konstrukcjach kołowych robotów mobilnych obserwujemy wzrost
zapotrzebowania na konstrukcje omnikerunkowe. Wraz z tym trendem rośnie zainteresowanie konstrukcjami takimi jak koła Mecanum czy Omni-Wheel nie tylko w środowiskach naukowych, ale także u początkowych adeptów świata nauki [1, 2]. Często też
pojawia się pytanie, czy te konstrukcje są drogie i w jaki sposób można je zaimplementować w prywatnych projektach. W pracy zaprezentowano projekt robota mobilnego, wykorzystując elementy powszechnie dostępne i tanie. Zadaniem robota jest
poruszanie się i odtworzenie wcześniej dowolnie zaprogramowanej trajektorii na
podstawie programu zamkniętej pętli [3]. Do wykonania projektu został, wykorzystany
druku 3D w technologi FDM (ang. fused deposition modeling) i materiał PLA (ang.
polylactic acid). W artykule przedstawiono konstrukcje platformy robota mobilnego
oraz opisano jego podzespoły. Przedstawiono propozycję metody jaka została wykorzystana do badań porównawczych zachowania robota dla obu konstrukcji.

2. Cel pracy
Celem prac były badania porównawcze parametrów powtarzalności i dokładności
pozycjonowania dwóch platform robota omnikierunkowego z kołami typu Mecanum
oraz Omni-Wheel. Badania majce na celu porównanie, które z kół mają wyższą
powtarzalność i dokładność pozycjonowania robota na płaszczyźnie przeprowadzono
na dwóch trasach. Dodatkowym celem badań było zbadanie zużycia poboru energii
elektrycznej z akumulatorów typu Li-Po przez obie platformy robotów mobilnych dla
napędów krokowych w konfiguracji dla robota omnikierunowego.
Zakres pracy obejmował:
• przygotowanie metody badawczej;
• badania powtarzalności i dokładności pozycjonowana;
• badanie zużycia energii elektrycznej w stosunku do przebytej odległości
• porównanie wyników uzyskanych w trakcie badań dla obu konstrukcji platform.

3. Obiekt badań
Obiektem badań były dwie platformy robotów mobilnych. Konstrukcja obu robotów składała się z:
• czterech kół pozwalających na ruch holonomiczny platformy;
kfelter@ansl.com, Wydział Nauk Informatyczno0Technologicznych, Akademia Nauk Stosowanych
w Łomży, https://ansl.edu.pl.
2 tkuzmierowski@ansl.edu.pl, Wydział Nauk Informatyczno0Technologicznych, Akademia Nauk
Stosowanych w Łomży, https://ansl.edu.pl.
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•
•
•

komunikacji bezprzewodowej;
zasilania pozwalającego na minimum 30 min ciągłej pracy;
możliwości odtwarzania wyznaczonej trasy.
Podstawa robota o wymiarach 24.5 cm x 24,5 cm x 0,4 cm została wykonana
z płyty PMMA (ang.poly(methyl methacrylate)). Platforma robota wykorzystująca koła
Omni-wheel posiada rogi ścięte pod kątem 45º. Materiał ten został wykorzystany ze
względu na łatwą obróbkę i niską cenę. Napęd platformy składa się z czterech silników
krokowych NEMA 17 KS42STH34-1504A-1,5A-34mm. Charakterystyka pracy silnika
skokowego pozwoliła na wyeliminowanie z projektu urządzeń pomiarowych kąta obrotu
koła. Silnik NEMA 17 zastosowany w projekcie robota pozwala na pracę w trybie
pełnokrokowym (200 kroków i obrót 1,8º na krok), oraz w trybie mikrokrokowym
(1/16 całkowitego kroku wartość 3200 i kąt 0,11 na krok). Pozwala to na dokładne
sterowanie ruchem robota, jednak przy wykorzystaniu konfiguracji mikrokrokowej
znacząco spada siła momentu obrotowego [4, 5]. W projekcie została wykorzystana
konfiguracja pełnokrokowa. Zasilanie zostało podzielone na dwa układy. Pierwszy
układ zasilany przy pomocy akumulatora Li-Po o pojemności 1550 mAh 75C. Drugi
układ został przeznaczony do zasilania układu sterownika, PowerBank o pojemności
12000 mAh. Układy w tej konfiguracji pozwoliły na niezależną pracę systemu napędowego oraz sterowania i systemów robota. Do sterowania platformą robota mobilnego
wykorzystany został sterownik Arduino Uno z układem logicznym Atmega 328, płytka
posiada 14 pinów cyfrowych PWM oraz 6 wejść analogowych. Mikrokontroler jest
zasilany napięciem w przedziale od 5V do 12V. Układ logiczny Atmega 328 posiada
częstotliwość taktowania zegara 16 MHz. W układzie sterowania znajdują się też
cztery sterowniki silników krokowych A4988 umieszczonych na podstawie płyty CNC
SHIELD. Sterowniki A4988 operuje napięciem zasilania na silnik w zakresie od 8V do
34V, maksymalny prąd na cewkę to 2A. Pozwala to na pracę w rozdzielczości mikrokrokowej 1/16. Dodatkowo sterownik posiada chłodzenie pasywne w postaci radiatora.
Ta konfiguracja (rys. 1) pozwala, na niezależne sterowanie silnikami co jest niezbędne,
aby uzyskać możliwość ruchu omnikierunkowego przez platformy robotów mobilnych.
Program sterownika został oparty o zamkniętą pętlę. Co pozwoliło na wprowadzenie
trajektorii, a następnie jej odtwarzania na podstawie kroków silnika.

4. Parametry kół napędowych Mecanum i Omni-Wheel
Koła użyte do badań zostały wykonane przy pomocy techniki druku 3D w technologi FDM. Materiałem wykorzystanym do wykonania kół był PLA. Najczęściej wykorzystywany materiał w druku 3D uzyskujący termoplastyczność w temperaturze od
190ºC do 230ºC [7,8].
Parametry koło Mecanum (rys. 2B) :
• 10 rolek;
• średnica koła 78 mm;
• obwód koła 250 mm;
• waga 0,092 kg;
• warstwa druku 0,2 mm;
• ilość wykorzystanego materiału na koło 20277 mm;
• wypełnienie 15%.
Parametry koło OmniWheel (rys. 2A):
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10 rolek;
średnica koła 79 mm;
obwód 253 mm;
waga 0,098 kg;
warstwa druku 0,2 mm;
ilość wykorzystanego materiału na koło 19496 mm;
wypełnienie 15%.

Rysunek 1. Schemat układu sterowania silnikami krokowymi [opracowanie własne]

Rysunek 2. Koła A) Omni-wheel i B) Mecanum wydrukowane metodą 3D w technologii FDM
[opracowanie własne]
52

Badanie powtarzalności i dokładności pozycjonowania platformy robota mobilnego
wykorzystującej różne typy kół: Mecanum oraz Omni Wheel

Budowa kół Mecanum składa się z rolek, które mają kontakt z powierzchnią, po
której porusza się robot oraz piasty, na której zamocowane są rolki i połączone z napędem. Rolki nachylone pod kątem 45º w stosunku do osi obrotu koła pozwalają na
uzyskanie ruchu holonomicznego. Do poprawnego działania platformy koła Mechanum
muszą się znajdować w układzie parzystym (rys. 3A). Koła Omni-whel nazywane są
też klasycznymi kołami omnikierunkowymi. Konstrukcja kół składa się z dwóch podstawowych elementów rolek oraz piasty, na której zamocowane są rolki. Rolki w tego
typu kole zamocowane są pod kątem 90º do osi obrotu koła. Budowa ta spowodowała
zmianę w konstrukcji robota. Koła zamocowane są pod kątem 45º w stosunku do osi
robota (rys. 3B). W konstrukcjach robotów holonomicznych spotykamy wykorzystujące
koła Omni-wheel możemy spotkać również konstrukcję wykorzystującą trzy koła.

Rysunek 3. Układ platformy z kołami A) Mecanum i B) Omni wheel [opracowanie własne]

5. Opis metody badawczej
Metoda użyta w badaniach powtarzalności i dokładności pozycjonowania polega na
wyłożeniu powierzchni, po której porusza się robot papierem milimetrowym o formacie A1, markera oraz systemu wizyjnego znajdujący się nad obserwowanym obiektem
w odległości 1,5m (rys. 4).

Rysunek 4. Obraz z urządzenia obserwującego znajdującego się nad obiektem badań [opracowanie własne]
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Do platformy robota jest przymocowany marker, którego ślad służył jako punkt
odniesienia dla pozycji robota. Przy pomocy kamery jest odczytana pozycja robota
względem punktów znajdujących się na powierzchni, po której się porusza. Pozycjonowanie robota polegające na ustawieniu go w pozycji P0, następnie operator zapisuje
tę pozycję jako pozycję zerową dla platformy. Do osiągnięcia kolejnego punktu operator musi manualnie przejechać robotem do pozycji, która odpowiada punktowi P1.
Po osiągnięciu celu pozycja jest zapisywana. Platforma robota powraca na pozycję P0
samodzielnie bez pomocy operatora. Operator może wyznaczyć wiele punktów kontrolnych w zależności od trasy, jaką ma przebyć robot. Dla obu platform z kołami
Mecanum oraz Omni-Wheel przygotowano dwie trasy. Miało to na celu zbadanie
parametrów pozycjonowania powtarzalności i dokładności. W celu oszacowania tych
wartości przyjęto obszar o szerokości 7 cm i długości 4 cm. Ten zakres został przyjęty
względem wymiarów kół i jest on traktowany jako cel w tym pomiarze i wyznacznik
dla podanych parametrów.
Pierwsza trasa posiadała dwa punkty pomiaru P0 oraz P1 (rys. 5). Robot wykonywał
dziesięć przejazdów po czy zapisywano wyniki. Druga trasa posiada trzy punkty P0,
P1, P2 (rys. 5). Dodatkowo zawierała odcinek, który wymusza zmianę kierunku
poruszania się o 90º w punkcie P1. Platforma wykonała 7 przejazdów, po czym wyniki
były zapisywane. Badania dodatkowe polegają na zmierzeniu w określonych okresach
czasu spadków napięcia na układzie zasilania robota odpowiedzialnego za zasilanie
napędów. Robot poruszał się po wyznaczonym torze przez 20 minut. Co 2 minuty był
zatrzymywany, niezależnie w jakim punkcie trasy się znajdował. W momencie zatrzymania mierzone było napięcie na układzie oraz odległość, jaką przebył robot. Ustalona
trasa dla tego badania miała długość 4 m, posiadała dwa punkty, w których robot
musiał zmienić kierunek poruszania o 90º.

Rysunek 5. Trasy przejazdów, na których podstawie przeprowadzono badania powtarzalności i dokładności
[opracowanie własne]

6. Wyniki badań powtarzalności i dokładności robota – trasa 1
W pierwszym badaniu robot poruszał się pomiędzy dwoma punktami P0 i P1.
Wyniki pomiarów dla platformy z kołami Mecanum zamieszczono w tabeli 1, natomiast wyniki uzyskane z badań praformy robota z kolami Omni-wheel w tabeli 2.
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Analiza wyników zamieszczona w podanych tabelach wskazuje na zbliżone rezultaty
w obu przypadkach robotów jeżeli chodzi powtarzalność i dokładność. Pomimo bardzo
podobnych wyników platforma z kołami Mecanum wskazywały większy współczynnik
powtarzalności i dokładności co pokazuje wartość maksymalna odchylenia od pozycji
zadanej robota na podstawie punktu P1. Wartość minimalna dla kół Mecanum w osi X
wynosiła -8 a maksymalna 10. Natomiast w przypadku platformy z kołami OmniWheel wartości przyjmowały wartości dla osi X minimalna -6 mm i maksymalna 4
mm. Widoczna różnica pojawia się natomiast w w punkcie P0. Jest to punkt z którego
każda z platform rozpoczynała przejazd (rys. 5). Wartości dla robota z kołami Mecanum
dla osi X wyniosły minimalna -16 mm, maksymalna 12 mm. Natomiast dla platformy
z kołami Omni-Wheel wartości dla osi X minimalna -64 a maksymalna 2 . Wstępnie
pokazało to że platforma z kołami Omni-Wheel miała znaczące problemy z powrotem
na pozycję startową.
Tabela 1. Wyniki przedstawione badanie platformy z kołami Mecanum trasa 1 [opracowanie własne]

Punkt pomiarowy P0

Punkt pomiarowy P1

Nr Próby

X [mm]

Y [mm]

X [mm]

Y [mm]

1

-3

0

5

-12

2

-7

2

-16

-13

3

-1

6

-2

-10

4

-6

8

5

-4

5

-8

4

12

-11

6

-4

5

3

-3

7

-6

-2

9

-7

8

-1

2

10

-6

9

9

-12

7

-2

10

10

-5

10

-5

Max

10

8

12

-2

Min

-8

-12

-16

-13

Tabela 2. Wyniki przedstawione badanie platformy z kołami Omni-wheel trasa 1 [opracowanie własne]

Punkt pomiarowy P0

Punkt pomiarowy P1

Nr Próby

X [mm]

Y [mm]

X [mm]

Y [mm]

1

-64

-83

-5

7

2

4

-4

2

0

3

-17

-70

3

24

4

-7

9

-6

14

5

2

-18

4

14

6

-6

-15

-3

21
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7

-4

23

-2

5

8

-3

-22

0

21

9

-7

-6

-5

3

10

-3

-7

-6

7

Max

2

9

4

24

Min

-64

-83

-6

0

Wyniki z tabel zobrazowane na wykresie 1 i 2 pokazały, że obie platformy wykazywały trudności w ruchu powrotnym co skutkowało rozbieżnościami w osiągnięciu
punktu startowego P0.
Wyniki trasa 1 punkt P0
80
60
40

Oś Y

20
0
-80

-60

-40

-20

-20

0

20

40

60

80

P0
Mecanum
Omni-Wheel

-40
-60
-80
Oś X

Wykres 1 Wyniki badań powtarzalności i dokładności trasa 1 punkt P0 [opracowanie własne]

Wyniki trasa 1 punkt P1
50
40
30
20
Oś Y

10
0
-50

-40

-30

-20

-10 -10 0

10

20

30

40

50

P1
Omni-Wheel
Mecanum

-20
-30
-40
-50
Oś X

Wykres 2. Wyniki badań powtarzalności i dokładności trasa 1 punkt P1 [opracowanie własne]
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7. Badanie powtarzalności i dokładności robota – trasa 2
W trakcie badań na trasie nr 2 platforma startowała z punktu P0 następnie
w punkcie P1 zmieniała kierunek ruchu o 90º. Po zmianie kierunku poruszała się do
punktu P2. Po osiągnięciu punktu P2 zadaniem robota był powrót do punktu P0. Mijał
punkt P1, w którym ponowie zmieniał kierunek ruchu o 90º. Orientacja platformy
robota przez cały czas trwania przejazdu pozostawała niezmieniona co powodowało
ruch holonomiczny na odcinku P1-P2 . Wyniki badań powtarzalności i dokładności
platformy z kołami Mecanum przedstawiono w (tab. 3). Wyniki badań platformy
z kołami Omni-weel zamieszczono w tabeli 4. Po przeprowadzonych badaniach
dokładność i powtarzalność można stwierdzić, że robot posiadający zestaw kół Mecanum
znacznie lepiej radził sobie z przejazdem po wyznaczonym torze. Po analizie toru, jaki
przebył robot można zaobserwować różną charakterystykę przejazdu. Robot z kołami
Omni-Wheel charakteryzował się bardzo niestabilnym przejazdem, co skutkowało
częstymi odchyleniami do zadanej trasy.
Tabela 3. Wyniki przedstawione badanie platformy z kołami Mecanum trasa 2 [opracowanie własne]

Punkt pomiarowy
P0
Nr Próby X [mm]

Punkt pomiarowy
P1

Y [mm] X [mm]

Y [mm]

Punkt pomiarowy
P2
X [mm] Y [mm]

1

-4

-9

-2

-1

-3

3

2

4

-6

0

6

4

8

3

9

-35

-3

-29

0

-57

4

9

-10

-4

0

17

-14

5

5

-9

5

4

10

-14

6

0

-3

7

-4

12

-5

7

2

-2

3

8

14

-23

Max

9

-2

7

8

17

8

Min

-4

-35

-4

-29

-3

-57

Tabela 4. Wyniki przedstawione badanie platformy z kołami Omni-wheel trasa 2 [opracowanie własne]

Punkt pomiarowy
P0

Punkt pomiarowy
P1

Nr Próby X [mm] Y [mm] X [mm]

Y [mm]

Punkt pomiarowy
P2
X [mm] Y [mm]

1

6

-31

-25

-10

-39

-44

2

-13

-9

-18

-3

13

-21

3

-6

10

-15

-32

-4

-11

4

5

8

-13

-6

-6

-7

5

12

11

-4

-4

-1

-1

6

-25

-3

1

0

-3

-6

7

22

-9

5

7

5

-17

Max

22

11

6

7

13

8

Min

-25

-31

-25

-32

-39

-44
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Wyniki z tabel dla trasy 2 przedstawione na wykresach: 3, 4 i 5 pokazują, że obie
platformy niezależnie czy były to koła Mecanum czy też Omni-Wheel traciły na
powtarzalności i dokładności odtwarzania trasy. Trzeba jednak zaznaczyć, iż robot nie
posiadał żadnego systemu regulującego przejazd, co mogło znacząco wpłynąć na pracę
robota.

Wykres 3. Wyniki badań powtarzalności i dokładności trasa 2 punkt P0 [opracowanie własne]

Wykres 4. Wyniki badań powtarzalności i dokładności trasa 2 punkt P1 [opracowanie własne]

Wykres 5. Wyniki badań powtarzalności i dokładności trasa 2 punkt P2 [opracowanie własne]
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8. Badanie dodatkowe zużycia prądu
Badanie polegające na sprawdzeniu i porównaniu poboru prądu przez robota.
W dwóch tabelach przedstawiono uzyskane wyniki dla kół Mecanum (tab. 5) oraz kół
Omni-Wheel (tab. 6). Pojemność wykorzystanej energii akumulatora wynosi 1550 mAh.
Wyniki z tabeli 5,6 pokazały, iż różnica w średnim spadku napięcia wynosiła zaledwie
0,006V. Należy jednak zaznaczyć, że odległość, jaką robot pokonał z kołami OmniWheel była o 26060 mm dłuższa. Dodatkowe badanie zużycia energii elektrycznej
robota z kołami Mecanum i Omni-Wheel. Analiza badania przeprowadzona na 4 m
trasie pokazała, że średnie zużycie energii elektrycznej różni się zaledwie 0,006 V.
Ciekawym aspektem okazał się dystans, jaki oba roboty przebyły.
Tabela 5. Wyniki badań zużycia energii w stosunku do przebytej odległości platforma z kołami Mecanum
[opracowanie własne]

Napięcie [V]

Napięcie [V]
po 2 nim

Czas [min]

Pokonana odległość Spadek Napięcia
[mm]
[V]

12,502

12,414

2

15720

0,088

12,414

12,288

4

15079

0,126

12,288

12,203

6

15086

0,085

12,203

12,110

8

15076

0,093

12,110

11,936

10

15032

0,174

11,936

11,845

12

14856

0,091

11,845

11,772

14

14658

0,073

11,772

11,702

16

14460

0,070

11,702

11,635

18

13967

0,067

11,635

11,575

20

13887

0,060

Średnia spadku
Napięcia [V]

0,092

Całkowita przebyta
odległość [mm]

147821

Platforma z kołami Omni-Wheel przejechał o 26060mm co daje 15% więcej przy
prawie identycznym zużyciu energii. Ta zależność wynika najprawdopodobniej z tego,
że koła poruszały się z tą samą prędkością niezależnie, w jakim kierunku poruszał się
robot. W momencie, gdy robot z kołami Mecanum poruszał się w bok, koło musiało
wykonać więcej obrotów. Aby, wyrównać wyniki potrzebny byłby system sterowania
prędkością obrotu kół.
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Tabela 6. Wyniki badań zużycia energii w stosunku do przebytej odległości platforma z kołami Omniwheel
[opracowanie własne]

Napięcie [V]

Napięcie [V]
po 2 nim

Czas [min]

Pokonana odległość [mm]

Spadek Napięcia
[V]

12,431

12,352

2

17976

0,079

12,352

12,294

4

17808

0,058

12,294

12,181

6

17640

0,113

12,181

12,041

8

17620

0,140

12,041

11,939

10

17528

0,102

11,939

11,794

12

17542

0,145

11,794

11,728

14

17247

0,066

11,728

11,623

16

17054

0,099

11,629

11,553

18

16872

0,076

11,553

11,507

20

16594

0,046

Średnia spadku Napięcia [V]

0,092

Całkowita przebyta
odległość [mm]

173881

6. Podsumowanie
Celem powyższej pracy było zbadania dokładności i powtarzalności dwóch
robotów z kołami Omni-Wheel oraz Mecanum. Na potrzeby badań została opracowana
metoda pomiaru polegająca na przymocowaniu markera do robota, następnie umieszczenie robota na arkuszu papieru milimetrowego o wielkości A1 oraz systemu wizyjnego
umieszczonego w wysokości 1,5 m. Zaletą tej metody jest wykorzystanie prostych
metod pomiarowych. Testy dokładności i powtarzalności zostały przeprowadzone na
dwóch trasach. Jedną z nich była linia prosta, po której przemieszczał się robot z P0 do
P1, a następnie powrót do punktu startowego P0. Platforma powtarzała przejazd 10
razy w przypadku obu robotów mobilnych. Druga trasa polegała na wykorzystaniu
zdolności do poruszania się w układzie holonomicznym. Polegała na przejechaniu
z punktu P0 przez punkty P1 oraz P2 i powrocie do punktu startowego P0. Po analizie
wyników badań stwierdzono dla kół Mechanum dokładność wynoszącą 100%, powtarzalność 100% dla trasy 1 oraz dokładność 71% i powtarzalność 75,67% dla trasy 2.
Wyniki dla kół Omni-Wheel pokazały dokładność 95%, powtarzalność 80% dla trasy 1
oraz dokładność 71% i powtarzalność 75% dla trasy 2. Uzyskane wyniki pokazało, że
koła Mecanum są dokładniejsze i mają lepszą powtarzalność i dokładność od kół
Omni-Wheel na obu trasach. Trzeba jednak zaznaczyć, iż robot nie posiadał żadnego
systemu korygującego, który by nadzorował przejazd. Bazował on bowiem na programie zamkniętej pętli i zapamiętanych wartościach ilości kroków, jakie silnik ma do
wykonania. Często pojawiającą sytuacją w obu zestawach było gubienie kroku silnika
podczas przejazdu. Co powodowało częste błędy wyznaczonej trasy robota. Jednym z
wykonanych badań było zbadanie zużycia energii elektrycznej i zmierzenia przebytej
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odległości. Robot poruszał się po trasie długości 4m. Czas, przez jaki robot poruszał
się po trasie wynosił 20 min. Zebrane wyniki sugerowały, iż różnica w pobieranym
prądzie jest niewielka i średnia wynosiła zaledwie 0,006 V. Natomiast ciekawym elementem okazała się pokonana odległość. Z kołami typu Omni-Wheel robot przejechał
o 26060 mm dalej w tym samym czasie i z tą samą zużytą energią. Podsumowując
wyniki badań możemy wywnioskować kiedy zależy nam na dokładności, powtarzalności, dobrym wyborem mogą okazać się koła typu Mecanum. Jeżeli natomiast zależy
nam na szybkość poruszania się z możliwością ruchu holonomicznego lepszym
rozwiązaniem będzie konstrukcja koła Omni-Wheel. Trzeba podkreślić że oba zestawy
wykonano metodą druku 3D. Dodatkowo zaobserwowano ścieranie się materiału PLA
wykorzystanego do stworzenia modeli kół. Po pewnym czasie koła przestały spełniać
swoją funkcje jako koła omnikerunkowe i coraz trudniej było osiągnąć efekt poruszania
się we wszystkich kierunkach. W ramach przyszłej kontynuacji badań proponuję
porównać konstrukcję kół wykonanych fabrycznie z kołami wykonanymi technologią
druku 3D. Wykorzystanie innej metody pomiarowej oraz zastosowanie systemu korygującego trasę robota, celem wyeliminowania dodatkowych błędów wynikających
z modelu bądź powierzchni, po której się porusza.
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Badanie powtarzalności i dokładności pozycjonowania platformy robota
mobilnego wykorzystującej różne typy kół: Mecanum oraz Omni Wheel
Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch konstrukcji platform mobilnych wykorzystujących dwa różne
rodzaje kół jezdnych. Jedna z platform został wyposażona w koła typu Menacum a druga w Onmi-Weel.
Prezentowane konstrukcje należą do grupy robotów onmikierunkowych pozwalających na zmianę kierunku ruchu robota bez zmiany orientacji samego robota. W ramach przeprowadzonych badań dokonano
pomiaru dokładności pozycjonowania robota oraz powtarzalności wyników podczas odtwarzania zaplanowanej trasy. Tor ruchu robotów zawierał odcinki zmiany kierunku o dziewięćdziesiąt stopni. Badania
dodatkowo miały na celu wykazanie różnic w pozycjonowaniu robota w zależności od zastosowanych kół.
Zastosowano koła typu Menacum i Onmi-Weel wydrukowane w technologii FDM druku 3D z wykorzystaniem materiału PLA. Zadaniem robotów było pokonanie i wielokrotne powtórzenie trajektorii po wcześniej
zaplanowanym torze. Do sterowania robotami zastosowany został algorytm pętli zamkniętej. Wyniki
61

Kamil Felter, Tomasz Kuźmierowski
badań posłużyły do zoptymalizowania konstrukcji kół i samej platformy robota. Zaproponowano zmiany
konstrukcyjne, które mogą poprawić wyniki przedstawionych konstrukcji.
Słowa kluczowe: Mecanum, Omni-Wheel, robot mobilny, dokładność, powtarzalność

Study of the repeatability and positioning accuracy of a mobile robot platform
using various types of wheels: Mecanum and Omni Wheel
Abstract
The article presents the results of research on two designs of mobile platforms using two different types of
wheels. One of the platforms was equipped with Menacum type wheels and the other one in Onmi-Weel.
The presented constructions belong to the group of multi-directional robots that allow them to change the
direction of the robot's movement without changing the orientation of the robot itself. As part of the research,
the accuracy of the robot's positioning and the repeatability of the results during the reconstruction of the
planned route were measured. The path of the robots included ninety degrees diverting sections. The
research was additionally aimed at showing differences in the positioning of the robot depending on the
wheels used. The wheels of the Menacum and Onmi-Weel type were used, printed in FDM 3D printing
technology with the use of PLA material. The task of the robots was to overcome and repeat the trajectory
many times along the previously planned track. The closed loop algorithm was used to control the robots.
The research results were used to optimize the design of the wheels and the robot platform itself. Design
changes were proposed that may improve the results of the presented structures.
Keywords: Mecanum, Omni-wheel, mobile robot, accuracy, repeatability
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Przegląd metod projektowania maszyn
1. Wprowadzenie
Kreatywność, niezaprzeczalna cecha ludzkiego umysłu, być może jedna z najważniejszych, od niepamiętnych czasów napędza człowieka by stale ulepszał otaczający go
świat. Pomimo, że wiele pomysłów bywa trywialnych lub służy udogodnieniom jedynie
dla samego pomysłodawcy, inne wyznaczają nowe trendy i mogą korzystać z nich
kolejne pokolenia. Myślenie metodologiczne zawiera w sobie dwa aspekty – aspekt
refleksyjny (człowiek stara się zrozumieć i uporządkować świat) i pragmatyczny (związany z praktycznym rozwiązywaniem problemów) [1]. Należy w tym miejscu rozdzielić
pojęcia podobne, a przez to często mylone i błędnie stosowane. Chodzi tutaj o metodę,
metodykę oraz metodologię. Słownik języka polskiego następująco wyjaśnia ich
semantykę:
• metoda – świadomie stosowany sposób działania prowadzący do uzyskania zamierzonego celu;
• metodyka – zbiór zasad (sposobów działania) dotyczących wykonywania jakiejś pracy;
• metodologia – nauka obejmująca metody badań naukowych w danej dziedzinie
wiedzy.
Poprzez metodologię projektowania można określić zatem wszystkie badania oraz
ich wyniki, wykonane do tej pory, których efektem są opracowane metody projektowania. Pod hasłem projektowania odnaleźć można w literaturze wiele wyjaśnień powstałych na skutek przemyśleń wielu uczonych i badaczy na przełomie dziesięcioleci.
Jednymi z najbardziej interesujących pod kątem projektowania maszyn są:
• projektowanie w technice jest zamierzoną działalnością mającą na celu zadośćuczynienie potrzebom ludzkim – tym zwłaszcza, które mogą być zaspokojone przez
składniki techniczne naszej kultury [2];
• projektowanie oznacza poszukiwanie kompromisu pomiędzy doskonałym technicznie, ekonomicznie opłacalnym i przyjemnym dla oka rozwiązaniem [3];
• w ujęciu systematycznym, projektowanie jest optymalizacją założonych celów,
często będących ze sobą w częściowej sprzeczności, w taki sposób by każdy z tych
celów (w swojej idei, nie koniecznie w pełni) mógł zostać zrealizowany poprzez
dopasowanie do wzajemnych ograniczeń [4];
• projektowanie jest jednym z etapów cyklu życia produktu – kiedy użyteczność
danego produktu się kończy lub rynek domaga się zawczasu unowocześnienia
dotychczasowego rozwiązania, wówczas w fazę życia takiego produktu wkracza
faza projektowania, a właściwie przeprojektowania przestarzałego rozwiązania w taki
sposób, by mogło sprostać nowym oczekiwaniom rynku tj. np.: dłuższe życie
produktu, niższy koszt, nowe funkcjonalności [4];
• projektowanie wyraża się poprzez posługiwanie się przy rozwiązywaniu problemów
projektowych wiedzą na najwyższym poziomie oraz przez ocenianie sytuacji
praktycznych, z których wynikają problemy, i ocenianie rozwiązań tych problemów [5].
1
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Cytowany w pracy W. Gasparskiego [6] laureat nagrody nobla z 1978 r. w dziedzinie
ekonomii – dr Herbert Alexander Simon, mówi:
Ale projektowaniem zajmują się nie tylko inżynierowie. W rzeczy samej,
projektujemy zawsze wówczas, gdy opracowujemy sposoby przekształcania
danej sytuacji w inną, dogodniejszą. Działalność intelektualna, pomagająca
stworzeniu sztucznych obiektów materialnych, niczym istotnym nie różni się od
tej, która pomaga lekarzowi przepisać lekarstwo choremu, ekonomiście opracować plan zbytu produkcji przedsiębiorstwa, działaczowi zaś politycznemu
przygotować program zmian społecznych. Projektowanie czyli synteza rozumiana tak szeroko, stanowi podstawę wykształcenia w dowolnej działalności
profesjonalnej. I to właśnie odróżnia sferę działalności praktycznej od sfery
badań naukowych. Głównym zadaniem uczelni zarówno inżynierskich, jak
i architektonicznych, prawniczych, pedagogicznych, medycznych czy administracyjnych jest w istocie nauczyć projektować.
Z uwagi, że istnieje wiele dziedzin nauki, z którymi możemy wiązać proces projektowania, pojęcie projektowanie występujące w dalszej części pracy, będzie używane
jedynie w kontekście projektowania w branży budowy maszyn.
W celu podniesienia jakości procesu projektowania oraz aby sprostać coraz to nowym
wymogom stawianym przez rynek, wdrażane są odpowiednie metodyki działań, specyficzne dla każdej branży przemysłu wytwórczego, czy wręcz zakładu produkcyjnego.
W ogólnym zarysie są to zapewne bardzo podobne wytyczne, z uwagi na wspólny cel
jakim powinno być podniesienie jakości wytwarzanego produktu. W szczególe różnić
mogą się charakterystycznymi dla każdej branży punktami, wynikającymi z konkretnych, obowiązujących w danej branży przepisów czy standardów. Jednymi z takich
standardów obok norm wchodzących w skład dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
a także zbioru dobrych praktyk inżynierskich są metodyki. Mają one na celu, poprzez
szereg wyszczególnionych etapów projektu, ujednolicenie i przyspieszenie pracy a także
zwiększenie jakości efektu końcowego. W ramach metodyki, na podstawie istniejącej
bazy pojęć, tworzy się plan konkretnych działań. Działania te każdorazowo powinny
być dopasowane do organizacji w ramach której realizowany jest projekt oraz zewnętrznych wytycznych, które tenże projekt musi spełniać. Wybór konkretnej metodyki
i utworzenie na jej podstawie sprecyzowanego planu działania – metody, nie powinno
być równoważne ani z brakiem kierowania się intuicją podczas projektowania, ani tym
bardziej korzystania z posiadanego doświadczenia. Stosowanie procedur powinno służyć
jedynie podniesieniu jakości efektu końcowego oraz kreowaniu inwencji twórczej
projektanta [4].
Zastanowiając się nad historią myśli technicznej oraz ludzi, którzy jako pierwsi
zaczęli rozważać, w jaki sposób usystematyzować a przez to zwiększyć wydajność
dotychczasowej pracy, można przypuszczać, że wynalazki w zdecydowanej większości
były odpowiedzią na istniejące potrzeby, efektem ciekawości, a przede wszystkim
kreatywnych umysłów. Zwieńczeniem poszukiwań, w jaki sposób najlepiej usprawnić
daną czynność. Poszukiwania te często bazują przy tym na czymś, co istnieje w przyrodzie w sposób naturalny, bądź zostało wymyślone przez kogoś innego. Można w tym
miejscu sformułować tezę, że każdy projektant podczas swojej pracy stosuje jakąś
metodę, nawet jeśli nie jest tego świadom. Każda przyjęta droga prowadząca do osiąg64
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nięcia wyznaczonego celu jest metodą, może stać się częścią metodyki, a przyczynia
się do rozwoju metodologii w danej dziedzinie wiedzy. Poniższy rysunek ideowy
obrazuje niektóre z wzajemnych zależności, jakie zachodzą pomiędzy metodami,
metodyką i metodologią (Rysunek 1).
Rozważając dalej, można wysnuć tezę, że każda metoda jako uporządkowany tok
myślowy, w budowie maszyn nierozerwalnie połączony z odpowiadającymi mu czynnościami, prowadzi do powstania dzieła – maszyny. W związku z tym wszystkie występujące hasła „Metoda” mogą zostać zastąpione słowem „Maszyna”. Przykładowo:
Maszyna A2 powstała poprzez ewolucję / modyfikację Maszyny 2, Maszyna B2 jest
efektem połączenia mechanizmów zastosowanych w Maszynie 3 oraz Maszynie 5, itd..
Kontynuując te rozważania, dochodzi się do wniosku, że każdy nowy wynalazek
jest tożsamy z zupełnie nową metodą projektowania, zaś każde udoskonalenie już
istniejącej maszyny, stanowi ewolucję metody na drodze do uzyskania konkretnego
celu. Tyle, ile różnych celów zastosowania tej samej podstawy jakiejś konstrukcji
w innej maszynie, tyle różnych ewolucji tej samej metody projektowania.

Rysunek 1. Wzajemne zależności opracowanych metod (czasami w części toższamych z innymi – metoda 3
oraz 4), metodyk zrzeszających konkretne metody – schematów działania mogących wynikać np.
z charakterystyki pracy danego przedsiębiorstwa, w odniesieniu do metoologii [opracowanie własne]

2. Twórcy pierwszych wynalazków – prekursorzy metod projektowania
Śledząc podręczniki historii czy dzieła nowożytne traktujące o dziejach ludzkości
u samych ich początków, można wskazać 3 rejony na świecie, które uważane są za
kolebki rozwoju technologicznego. Są to rejony starożytnych: Chin, Egiptu i zachodniej Azji (Izrael, Fenicja, Mezopotamia) oraz Grecji i Cesarstwa rzymskiego. Zdaniem
Zhang C. [7] cywilizacja w zachodniej Azji i Egipcie pojawiła się o wiele wcześniej
65

Maciej Bajor

aniżeli w Chinach czy terenach dzisiejszej Europy. Jako dowód, literatura podaje Jerycho
jako najstarsze nieprzerwanie zamieszkałe miasto na Ziemi [7, 8]. Jego początki datowane są na 9000 r. p.n.e.. Pierwszy kluczowy z punktu widzenia rozwoju ludzkości
wynalazek – koło, datowany jest na znacznie późniejszy okres, bo około 3500 r. p.n.e..
Koło (w tym także zębate) obracające się na osi, jest jedną z tzw. maszyn prostych.
Obok koła w grupie tej znajdują się także: klin, blok (krążek linowy), dźwignia oraz
śruba. Do końca XVIII w. panowało przekonanie, że dowolne połączenie wymienionych maszyn prostych stanowi budowę każdej złożonej maszyny [9]. Literatura
podaje dodatkowo pochylnię jako jedną z maszyn prostych [10,11].
Pojęcie maszyna wyjaśniane jest w encyklopedii PWN [12] jako połączenie wzajemnie oddziałujących elementów, zdolne do bezpośredniego przeniesienia lub zmiany
kierunku działania siły, w celu wykonania użytecznej pracy. W tym samym wpisie
encyklopedii odnaleźć można wzmiankę, że pierwszym narzędziem, którego charakterystyka działania zawiera się w opisie maszyny, jest łuk. Czas wynalezienia łuku określany jest na kilkadziesiąt tysięcy lat przed naszą erą, a więc na długo przed wynalezieniem koła [13-15]. Intuicja podpowiada jednak, że pierwszych metod projektowania
a tym samym początków rozwoju metodologii projektowania należy upatrywać w procesie udoskonalania i wykorzystania w konkretnym celu jednej z maszyn prostych.
Urządzenie pozwalające na zamianę energii odnawialnej, takiej jak woda, wiatr czy
energia słoneczna na pracę, idealnie wpisuje się w ewolucję maszyny prostej. Podążając
tym tokiem myślowym, prawdopodobnie pierwszą taką maszyną, która przyczyniła się
do rozwoju metod projektowania i samej metodologii, jest koło wodne. Eksperci zgadzają się na podstawie dostępnych zapisków historycznych, że zostało ono wynalezione (lub znacząco udoskonalone) około 200 r. p.n.e przez greckiego uczonego –
Filona z Bizancjum [16-18].
Filon jest autorem dzieła składającego się z 9 ksiąg – traktatu Mechanika (w oryg.
„Mechanike syntaxis”). Niestety większość tego dzieła przepadła. Zachowały się jedynie
księgi 4, 5, 7 oraz 8. W ostatnim rozdziale 5 księgi zatytułowanej „Pneumatica”,
opisuje on działanie koła wodnego służącego do transportu wody na wyżej położone
tereny [18]. W niektórych krajach bliskiego wschodu i Azji, koła wodne stosowane są
po dziś dzień w tym właśnie celu (Rysunek 2).

Rysunek 2. Koła wodne w Hama (Syria) transportujące wodę z rzeki Orontes [7]
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Poza kołem wodnym, Filonowi przypisuje się także wynalezienie kuszy, przegubu
krzyżowego (opisanego w XVI w. i dziś znanego pod nazwą przegubu Cardana) czy
udoskonalenie wielu istniejących wówczas konstrukcji balistycznych, tj.: katapulty,
trebusze czy balisty, dla których to opisuje zbiór procedur jako standardowych metod
ich budowy. Filon poddaje krytycznemu osądowi ówczesne konstrukcje i proponuje
alternatywne projekty, które sam powoływał do życia i testował [19]. Procedura, którą
mógł się kierować, a którą dziś moglibyśmy nazwać metodyką, mogłaby zatem
wyglądać tak, jak przedstawia to (Rysunek 3).

Rysunek 3. Schemat przypuszczalnego toku myślowego Filona – metodyki [opracowanie własne]

Obok Filona, starożytna Grecja szczycić może się wieloma uczonymi, znakomitymi
filozofami, matematykami czy fizykami, którzy położyli podwaliny teoretyczne pod
praktyczne osiągnięcia kolejnych. Niektórzy z nich jednak poprzez swoje wynalazki
w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju metod projektowania. Byli bowiem
prekursorami w swojej dziedzinie. Ich pomysły wykorzystywały i rozwijały w swoich
pracach kolejne wielkie umysły techniki. Byli wśród nich:
• Archimedes – żyjący w III w. p.n.e., opracował projekt bloczka linowego, dźwigni
oraz przenośnika ślimakowego – słynnej śruby Archimedesa służącej do transportu
wody lub materiałów sypkich (jak ziarna zbóż) w górę pomiędzy dwoma różniącymi się wysokością poziomami [20]. Jak można zauważyć, wszystkie 3 wymienione wynalazki wchodzą w skład maszyn prostych – Archimedes jako pierwszy
w ten właśnie sposób określił te urządzenia [7]. Zaprojektował i nadzorował prace
nad największym okrętem starożytności – Syrakuzją;
• Ktesibios z Aleksandrii – żyjący w III w. p.n.e., wynalazca ręcznie napędzanej,
tłokowej pompy wodnej, instrumentów napędzanych powietrzem, uważany za pre-
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kursora pneumatyki – niestety żadne z jego prac nie przetrwały do dziś a znane są
jedynie z dzieł Filona z Bizancjum, Herona [21] i Witruwiusza [22];
• Heron z Aleksandrii – żyjący najprawdopodobniej w I w. p.n.e., do 3 maszyn
prostych Archimedesa dołożył i opisał działanie koła zamocowanego na osi i klina
[7]. Znany jako wynalazca pierwszej maszyny parowej, którą można uznać za
prototyp współczesnego silnika odrzutowego – wynalazek opisany w jego dziele
wraz z wieloma innymi [21].
W czasach Herona z Aleksandrii, w starożytnym Rzymie żył i tworzył Witruwiusz
– architekt oraz inżynier. Jego dzieło „De Architectura” jest szeroko uznawane jako
pierwsze traktujące o teorii budownictwa. W oryginale podzielone zostało na 10 ksiąg,
których nowożytne tłumaczenia odnaleźć można jako kompletny zbiór w pojedynczym
wydaniu [22]. W księdze trzeciej opisuje badania nad proporcjami ludzkiego ciała. Do
badań tych na przełomie XV i XVI w. odwoływał się w swoich pracach Leonardo Da
Vinci [23]. W księdze dziesiątej Witruwiusz opisuje konstrukcje oblężnicze, młyny
wodne, maszyny wyciągowe oraz mechanizmy działające w oparciu o sprężone
powietrze [22].
Jako kolejnego prekursora w dziedzinie projektowania, nie sposób nie wymienić
żyjącego w XII w. arabskiego uczonego: Al-Jazariego – a właściwie Badī az-Zaman
Abu l-Izz ibn Ismāīl ibn ar-Razāz al-Jazarī. Uważa się go za twórcę pierwszego robota
humanoidalnego, zegara wodnego, różnego rodzaju maszyn do podnoszenia wody, automatów tj. sztuczny paw, automat do serwowania wina czy automatycznie otwierane
drzwi, ale także zamka szyfrowego czy wału korbowego [24]. Jak podaje encyklopedia
Britannica, dziełami Al-Jazriego mógł inspirować się sam Leonardo Da Vinci [25].
Kolejnym wielkim umysłem i wynalazcą jest, wspomniany już dwukrotnie,
Leonardo Da Vinci. Żył on w latach 1452-1519. Po dziś dzień uważany jest za jednego
z największych geniuszy w udokumentowanej historii i twórcę niezliczonych mechanizmów. Późniejszy, dziewiętnastowieczny inżynier – Franz Reuleaux w swojej
książce „The Constructor” przedstawia prace Leonarda Da Vinci jako mające znaczący
wpływ na sposoby (metody) projektowania maszyn w XIX w.. Prace Leonarda jako
pierwsze przedstawiały maszyny jako zespoły mechanizmów, ale także ukazywały te
mechanizmy niezależnie, tworząc tym samym ich bazę – gotowy przepis na realizację
konkretnego zadania projektowego [25]. Przykłady przedstawiono na (Rysunek 4) oraz
(Rysunek 5).
Jak podaje Moon F.C. [25], jednymi z postaci jakie miały wpływ na twórczość
Leonarda byli: Arystoteles, Hiron z Aleksandrii czy Archimedes, a w zasadzie ich
dzieła. Jak można przeczytać dalej, Leonardo rozumiał nierozerwalny związek pomiędzy
matematyką a budową maszyn. Jego przyjaźń z Fazio Cardano, ojcem słynnego Girolamo Cardano (od jego nazwiska pochodzi nazwa przegubu sferycznego) przyczyniła
się do rozwinięcia u niego umiejętności geometrii wykreślnej. Leonardo Da Vinci jest
pierwszym, na podstawie którego rysunków, można bez większych kłopotów zrekonstruować każdą zaprojektowaną przez niego maszynę. Jest także pierwszym, który
zaproponował rozstrzelony widok maszyny czy mechanizmu (Rysunek 6).
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Rysunek 4. Porównanie elementów kinematycznych w projektowaniu maszyn na podstawie książek Franza
Reuleaux (po lewej) oraz szkiców Leonardo Da Vinci (po prawej) [25]
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Rysunek 5. Porównanie elementów kinematycznych w projektowaniu maszyn na podstawie książek Franza
Reuleaux (po lewej) oraz szkiców Leonardo Da Vinci (po prawej) [25]
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Rysunek 6. Rozstrzelony widok projektu wyciągarki linowej [25]

Leonardo poświęcił znaczną ilość czasu na studiowanie tematów: równowagi sił,
wytrzymałości materiałów, tarcia, elastyczności materiałów, zginaniu belek, pęknięciom w materiałach czy mechanice płynów [25]. Jego szerokim zainteresowaniom oraz
geniuszowi, zawdzięczamy mocne podwaliny w dziedzinie projektowania maszyn.
Przypadający na XIX w., okres rewolucji przemysłowej, został nazwany tak za przyczyną wielu znakomitych wynalazców rywalizujących ze sobą na polu industrializacji.
Znajdowali się wśród nich: James Watt, Werner Siemens, Michael Faraday, Thomas
Alva Edison czy Nikola Tesla. Obok tych nazwisk, z punktu widzenia wkładu
w rozwój metodologii projektowania, należy wymienić Franza Reuleaux (1829-1905),
który pomimo że nie był wynalazcą, był szeroko znany dzięki swoim teoriom na polu
projektowania maszyn oraz nowych technologii. Reuleaux jest autorem książek opisujących przykłady maszyn i mechanizmów:
• wytwórczych;
• militarnych;
• wykorzystywanych przy transporcie;
• budowlanych;
• umożliwiających zasilanie i przesył energii;
• pomiarowych.
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Reuleaux zawdzięczamy pojęcia pary kinematycznej, definicji maszyny jako łańcucha kinematycznego, a także tego że każdy element takiego łańcucha może zostać
zdefiniowany poprzez wiązania z przyległymi więzami [25]. Rozwinął metody projektowania, opisane przez Ferdinanda Redtenbachera w książce „Principles of Mechanics
and of Machine Construction”, stosowane w zależności od przeznaczenia docelowej
maszyny, jako zasady: dostatecznej wytrzymałości, dostatecznej sztywności, niskiego
zużycia (długiej żywotności), niskiego tarcia, jak najmniejszego zużycia materiałów,
łatwej obsługi oraz łatwego montażu. Zaznaczył jednak, że z uwagi na dużą liczbę
wymogów jakimi zazwyczaj obarczane są projekty maszyn, a często wykluczających
się wzajemnie, to projektant na podstawie swojej inteligencji i doświadczenia powinien
dokonywać wyboru odpowiedniej ścieżki [4].
Za przodowników w aspekcie dalszego rozwoju metod projektowania można
uważać Niemców, chociażby z uwagi na założone w 1856 r. VDI (Verein Deutscher
Ingenieure) – Stowarzyszenie Inżynierów Niemieckich, działające nieprzerwanie do
dziś. Jak można dowiedzieć się na stronie internetowej Stowarzyszenia2. Zrzesza ono
obecnie około 147 tys. członków. W ramach VDI dostępnych jest mniej więcej 2000
norm, które w pewnych przypadkach służą jako podstawa dla norm ISO, IEC czy EN.
Normy VDI to nic innego, jak zbiór opisów ogólnie przyjętych dobrych praktyk, które
poprzez ich stosowanie, dają ekspertom pewność, że działają prawidłowo [26].
Przykładami norm VDI są:
• VDI 2221 – Systematyczne podejście do opracowywania i projektowania systemów
i produktów technicznych;
• VDI 2222 – Projektowanie produktów technicznych;
• VDI 2223 – Metodyczne opracowywanie produktów technicznych;
• VDI 2230 – Systematyczne obliczanie naprężenia połączeń śrubowych.

3. Metody projektowania w XX i XXI wieku
Lata 20. XX w. to koncepcja Erkensa [4, 27], opierająca się na rozbiciu procesu
projektowania na poszczególne kroki, poddawaniu ich ciągłemu testowaniu oraz ewaluacji – bez akceptacji wyników obecnego kroku, konieczny powrót do poprzedniego,
zmiana założeń, ponowna realizacja kroku i jego kolejna ewaluacja. W Polsce w tych
czasach działał i wykładał filozof, prof. Tadeusz Kotarbiński, współtwórca prakseologii – dziś nazywanej metodologią ogólną [6]. Jego książka położyła podwaliny
koncepcyjne pod późniejsze teorie metod projektowania [28]. Bardziej wszechstronna
(od dzieła Erkensa) praca traktująca o technikach projektowania została zaprezentowana
przez austriaka – Hugo Wögerbauera, uważanego za protoplastę systematycznego
projektowania [4]. Celem jego pracy było zwiększenie wydajności projektowania
poprzez skrócenie czasu związanego z nauką oraz podejmowaniem przez projektantów
niewłaściwych działań w stosunku do postawionego zadania projektowego. Wögerbauer
starał się opracować idealny, logicznie spójny system projektowania, łączący w sobie
zarówno teorię (wszelkiego rodzaju obliczenia związane z projektowaniem), jak
i wynikające z praktyki przykłady wprost gotowe do zastosowania.
Jego analiza pokazała jednak ogromną złożoność procesu jakim jest projektowanie
oraz niemożność zaproponowania uniwersalnych wytycznych, które dało by się
2

https://www.vdi.de/.
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zastosować w każdym zadaniu projektowym [4, 29, 30]. W aspekcie typu zadań
projektowych, a konkretnie ówczesnych mechanizmów działających w oparciu o koła
zębate, duży wkład przypisuje się Rudolfowi Franke. Dokonał on ich usystematyzowania oraz przypisał poszczególnym elementom tych mechanizmów odpowiadające
im symbole, w zależności od pełnionej funkcji (elektrycznej, mechanicznej, hydraulicznej), co w znaczący sposób przyczyniło się usprawnienia procesu projektowania maszyn
wyposażonych w mechanizmy zębate [4, 30, 31].
Po II wojnie światowej rozpoczął się okres bardzo intensywnego rozwoju metod
projektowania. W pierwszej kolejności należy wymienić tu nazwiska: Kesselring [32],
Tschochner [33], Niemann [34], Matousek [35] oraz Leyer [36]. Zaproponowane przez
nich metody zestawiono w Tabela 1.
Tabela 1. Zestawienie fundamentalnych zasad koncepcji projektowania wg Kesselringa, Tschochnera,
Niemanna, Matouska oraz Leyera

Autor
Kesselring

Tschochner
Niemann

Matousek
Leyer

Zasady
5 zasad: minimum kosztów produkcyjnych (wybór odpowiednich materiałów),
minimum zajmowanego miejsca (powierzchnia, jaką zajmuje maszyna na hali
produkcyjnej), jak najniższa waga maszyny / mechanizmu, jak najniższy odsetek
wyprodukowanych odrzutów, jak najwygodniejsze użytkowanie
4 fundamentalne współczynniki projektowania: jak ma działać maszyna, z jakich
materiałów ma być zbudowana, jaką przyjąć formę oraz jaki ma mieć rozmiar
Proces projektowania rozpoczyna się od utworzenia uproszczonego planu
(z ang. layoutu) całego projektu, w celu zobrazowania gabarytów, następnie
dokonuje się podziału projektu na części (podzespoły) mogące rozwijać się
niezależnie – dla każdego podzespołu dokonywana jest analiza zadania jakie ma
wykonywać, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań oraz wybór optymalnego
4 istotne współczynniki projektowania: określona zasada działania, materiały
z jakich ma się składać maszyna, jak ma się odbywać produkcja, forma projektu
Podział na 3 fazy projektowania: w pierwszej zasada działania zestawiana jest
z ustalonymi wytycznymi oraz pomysłami na ich realizację, w drugiej powstaje
projekt – podczas tej fazy wszelkie stałe muszą zostać uwzględnione, np.
maksymalny rozmiar projektowanej maszyny, trzecia faza to realizacja projektu

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4].

Osobami, które wywarły ogromny wpływ na rozwój metod projektowania, byli
także Friedrich Hansen [37], Werner Bischoff [38] oraz Artur Bock [39]. Do 1953 roku
pracowali oni w firmie Zeiss w zespole zajmującym się rozwojem procesu projektowania oraz nowych technologii. Bischoff skupił się na inżynierii precyzyjnej, Bock na
projektach mechanizmów, Hansen zaś stał się ekspertem w dziedzinie systematycznego projektowania (z niem. Konstruktionssystematik), jak wówczas nazywano
metodykę projektowania. Hansen wyszczególnił następujące fazy projektowania:
• jasne określenie zadania projektowego;
• rozważenie możliwych opcji rozwiązania zadania oraz określenie zasad działania;
• wykonanie wstępnego planu, a następnie finalnego projektu;
• analiza błędów / awarii możliwych do wystąpienia dla przyjętego projektu [40];
metoda znana dziś jako analiza FMEA (Failure Mode and Effect Analysis),
a w szczególnym rozwinięciu FMECA (Failure Mode, Effect and Cricitality
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Analysis) – wytyczne do ich przeprowadzenia odnaleźć można w wielu źródłach,
w tym w [4, 40, 41].
Wśród Polaków do grona prekursorów w dziedzinie rozwoju metod projektowania
zaliczyć można prof. Janusza Dietrycha [42, 43], którego dr Gendarz [44] podsumował
następująco:
Wielości problemów (...), które zawarte są w pracach profesora Janusza
Dietrycha nie sposób tutaj przedstawić. Lektura ich ugruntowuje czytelnika
w przekonaniu, iż Autor pioniersko torował drogę do procesów twórczych
w technice, poprzez holistyczne sformułowanie zasad metodologicznych procesów projektowania i konstruowania, ustalając zakres pojęć akstrakt-konkret,
wykraczających poza granice doświadczenia, czyniąc je dostępnymi dla
praktyki inżynierskiej w kształcie realnego konceptualizmu.
Kolejno, cytowany w pracy Dorosińskiego [5] G.L. Glegg zwraca uwagę na niezwykle istotną zmienną w stosowaniu metod projektowania, jaką jest nabyte doświadczenie w obrębie danej firmy, specjalizującej się w projektowaniu maszyn i dokonuje
podziału metod projektowania na 3 grupy:
Po pierwsze są to specyficzne techniki projektowania. Większość biur projektowych ma własne archiwum danych oraz technik wytwarzania, często zazdrośnie
strzeżonych, bez których nie zdecydowałyby się one na przystąpienie do
nowych prac projektowych. (…) Po wtóre, są to ogólne zasady projektowania,
będące szerszymi koncepcjami teoretycznymi, stosowane szerzej niż tylko
w indywidualnych przypadkach rozwiązań projektowych. (…) Po trzecie wreszcie,
są to uniwersalne zasady, które stanowią podstawowe prawa wiążące
większość dziedzin projektowania inżynierskiego. Są to ogólne zasady, nie
ograniczone do jednego typu projektowania, a dotyczące projektowania
projektowania.
W czasach Hansena metody projektowania rozwijali także Vladimir Hubka oraz
Ernst W. Eder. W swojej pracy opisali procedury, poprzez kombinacje których,
progres naukowy (w tym projektowy) jest możliwy [45]. Należą do nich:
• przechodzenie od ogółu do szczegółu (analiza);
• przechodzenie od części do całości (synteza);
• przejście od doświadczeń i obserwacji do definicji (warunków) i przyczyn, od
szczególnych do ogólnych;
• przejście od (definicji i warunków) ogólnych do szczególnych (dedukcja).
Ponadto, model projektowania Hubki i Edera z grubsza podąża za dobrze już
znanymi etapami: jasne przedstawienie zadania projektowego, wytypowanie funkcji
maszyny, określenie głównych zadań (podział na zespoły), utworzenie projektu
wstępnego oraz projekt finalny.
Metody projektowania przedstawione przez Pahla i Beitza [4] są jednymi z najszerzej opisanych w literaturze, stanowią najczęstsze odniesienia w książkach i artykułach o podobnej tematyce i odnoszą się zarówno do produktów jednostkowych, jak
i wielkoseryjnych. Jak podpowiada intuicja, metody stosowane dla prototypów będą
nieco inne aniżeli w przypadku tych wytwarzanych w tysiącach czy milionach sztuk.
Faza projektowania prototypu, z reguły bardzo mocno ograniczona, nie pozwala na
74

Przegląd metod projektowania maszyn

wielokrotne dopracowywanie szczegółów. Zwłaszcza podczas projektowania prototypu
należy znaleźć złoty środek pomiędzy ilością pomysłów a czasem poświęconym na
projektowanie (Rysunek 7).

Rysunek 7. Wykres zależności kosztów projektu w odniesieniu do poszukiwanych rozwiązań [46]

Jak sama nazwa wskazuje, prototyp nie musi być idealny, jedyny warunek jaki
powinien spełniać (chociażby z ekonomicznego punktu widzenia) to działać – realizować przewidziane dla niego funkcje. Schemat przepływu ukazujący uproszczony
cykl powstawania produktu masowego, a zawierający w sobie budowę prototypu,
przedstawiono na (Rysunek 8).
Twórcy metod projektowania oraz doświadczeni projektanci, zrzeszeni w ramach
Stowarzyszenia VDI, opracowali schemat ogólnego podejścia do procesu projektowania, przedstawiony na (Rysunek 9).
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Rysunek 8. Schemat cyklu powstawania produktów: masowego i prototypu [4]

Rysunek 9. Ogólne podejście do projektowania, opracowanie własne na podstawie [47]
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Proces zobrazowany na (Rysunek 9) może zostać uproszczony do 4 etapów: sprecyzowanie zadania projektowego, projekt koncepcyjny, ustalenie planu projektu (może
powstać na drodze ewolucji kilku poprzednich wersji) oraz projekt szczegółowy.
Schemat na rysunku 9 został przygotowany w taki sposób, by mógł zostać z łatwością
dostosowany do charakterystyki pracy dowolnego przedsiębiorstwa czy firmy projektowej. Każdy krok na drodze problem – dalsza realizacja, w rozumieniu rozwijania
produktu masowego, może zostać przedstawiony tak, jak zobrazowano to na (Rysunek
10).

Rysunek 10. Schemat procesu decyzyjnego, opracowanie własne na podstawie [4]

•
•
•
•
•
•

Pahl i Beitz [4] opisali hasłowe metody wspierające prace projektowe. Są wśród nich:
analiza: problemu, słabych stron projektu czy konkretnych rozwiązań;
abstrakcyjne myślenie – oznacza chęć poszukiwania, a tym samym szanse na
znalezienie alternatywnych rozwiązań;
ciągłe zadawanie pytań pod kątem słuszności przyjętych rozwiązań lub funkcji,
które powinny zostać zrealizowane, np. lista punktów otwartych;
metoda eliminowania – poprzez negację istniejących rozwiazań jako nie satysfakcjonujące podczas wystąpienia wyimaginowanych sytuacji, ma na celu przyjrzenie
się innym możliwościom realizacji tego samego zadania;
metoda kolejnych kroków – wychodząc od zadania, wyboru możliwych opcji jego
zrealizowania i ich rozwinięcia, dochodzi się do otrzymania np. kilkunastu
rozwiązań z kilku bazowych;
metoda poprzedzających kroków – punktem startowym dla tej metody jest cel
a nie zadanie; znając rozwiązanie dochodzi się do budowy elementów składowych;
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•

metoda dzielenia – prowadzi do podzielenia złożonego zadania projektowego,
często trudnego do przeanalizowania w całości na mniejsze fragmenty, dające się
jasno określić;
• metoda podziału pracy i współpraca w zespole – powszechnie stosowana metoda
przy udziale osoby zarządzającej zespołem – lidera, zwiększająca efektywność
i kreatywność proponowanych rozwiązań.
Ponadto, Tomiyama [40] podaje i opisuje następujące metody projektowania:
• projektowanie adaptacyjne – projektowanie w taki sposób, aby zmiana wymogów
czy oczekiwań wobec maszyny/produktu nie wymagała gruntownych i czasochłonnych zmian. W przypadku projektu części – adaptacyjny szkic, w którym
poszczególne wymiary są zależne względem siebie lub względem wymiarów
powierzchni lub szkiców w innym elemencie złożenia;
• projektowanie oczywiste (aksjomatyczne) – metoda rozwinięta przez Dr-a Suh
Nam Pyo z MIT (Massachusetts Institute of Technology). W metodzie tej stosowane
są 2 aksjomaty: aksjomat niezależności (niezależność poszczególnych składowych
rozwiązania) oraz aksjomat informacji (jak najmniej zmiennych opisujących rozwiązanie) [48]. Suh definiuje także matrycę projektowania by określić który
odpowiada któremu, wg wzoru:
[𝐹𝑅] = [𝐴][𝐷𝑃]

(1)

gdzie: [FR] – aksjomat niezależności składowych rozwiązania (Functional Requirement), [A] – matryca
projektowania (Design Matrix), [DP] – aksjomat informacji (Design Parameter).

•

DFMA (Design for Manufacturability and Assembly) – dzięki tej metodzie możliwe
jest szybsze projektowanie równolegle z uzyskaniem bardziej niezawodnego produktu, powstałego przy użyciu mniejszej ilości ( w tym tańszych) materiałów;

Rysunek 11. Metoda DFMA, opracowanie własne na podstawie [40]
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•

DSM (Design Structure Matrix lub też Dependency Structure Method) – metoda
skupiająca się na zapanowaniu nad przepływem informacji pomiędzy poszczegónymi częściami składowymi danego produktu czy maszyny, uwzględniająca ich
wzajemne zależności; metoda ta jest najczęściej stosowana w branżach: samochodowej, lotniczej, produkcji półprzewodników, obronnej, telekomunikacyjnej [40];

Rysunek 12. Przykład działania metody DSM dla produktu składającego się z 7 elementów – matryca po
lewej jest przed uporządkowaniem, po prawej zaś po uporządkowaniu [40]

•

Metoda Ullmana – skupia się na dokładnym opisie procesu powstawaniu rzeczywistego produktu czy maszyny, od fazy zdefiniowania zadań jakie dany produkt
czy maszyna muszą spełniać aż po testowanie końcowego wyrobu. Metoda ta
opiera się na bazie wiedzy (projektów), z których projektanci mogą korzystać –
w przypadku projektowania maszyn najczęściej są to mechanizmy (podzespoły)
realizujące określone funkcje w określonych warunkach. Ullman zwraca jednak
uwagę, że nie należy „w ciemno” kopiować danego rozwiązania do nowego
projektu – jeśli tylko jest taka możliwość, należy zawsze skonsultować dane
rozwiązanie z jego projektantem w celu lepszego zrozumienia działania kopiowanego rozwiązania oraz uniknięcia popełniania tych samych błędów.
Oprócz metod wymienionych powyżej, Tomiyama [40] podaje także metody: Total
Design of Pugh, TRIZ (rosyjski akronim Teorii Twórczego Rozwiązywania Problemów), Taguchi’ego, QFD (Quality Function Deployment), inżynierii współbieżnej
(concurrent engineering), są to jednak metody bardziej związane z cyklem życia
produktu niż samym procesem projektowania. Inne metody projektowania, nie zawarte
w niniejszym rozdziale, a które odnaleźć można w literaturze czy internecie, z ogromną
dozą prawdopodobieństwa, bazują na metodach już opisanych.
W dobie cyfryzacji i wysoko rozwiniętego komputerowego wspomagania projektowania, projektanci mają do dyspozycji nie tylko wiele programów CAD (Computer
Aided Design), znacznie ułatwiających i przyspieszających prace projektowe, ale także
szereg narzędzi w obrębie tych programów weryfikujących decyzje projektanta, tj.:
• MES (Metoda elementów skończonych) lub z ang. o szerszym znaczeniu FEA
(Finite Element Analysis) – metody analiz strukturalnych (w tym termicznych)
zaprojektowanych elementów pozwalające na symulacje ich zachowania oraz weryfikację wytrzymałości przy zadanym obciążeniu, np. obliczenia wytrzymałościowe
korpusu prasy poddanemu obciążeniu 20 kN;
• CFD (Computional Fluid Dynamics) – metody numerycznej mechaniki płynów,
pozwalające na przewidzenie zachowania się płynu (cieczy, gazu) w danym środowisku, np. zachowania się strugi powietrza wydmuchiwanego przez wentylator;
79

Maciej Bajor

•

analiza więzów kinematycznych danego mechanizmu lub układu mechanizmów –
projektant poprzez nadanie wiązań (tożsamych z rzeczywistymi, przewidzianymi
ograniczeniami) pomiędzy poszczególnymi elementami zespołu ma możliwość
weryfikacji działania takiego mechanizmu w pełnym zakresie jego ruchów.
W przypadku wzajemnych zależności mechanizmów, ma możliwość przewidzenia
wystąpienia kolizji, a tym samym ich uniknięcia.

4. Podsumowanie
Jak wykazano w niniejszej pracy, proces projektowania jest wpisany w naturę człowieka i wynika z potrzeby rozwoju, a tym samym towarzyszy mu od zarania dziejów.
Dynamiczny rozwój metod projektowania, zwłaszcza widoczny od okresu rewolucji
przemysłowej, poskutkował mnogością dostępnych obecnie rozwiązań. Powtarzając za
Dorosińskim [5], projektant rozwiązujący zadanie projektowe potencjalnie dysponuje
wieloma metodami projektowania o różnym zakresie zastosowań oraz możliwości ich
wykorzystania w konkretnych warunkach. Jeśli dana firma projektowa posiada wypracowany standard projektowania, bazujący najczęściej na własnych doświadczeniach,
a te przecież nawet w przypadku zatrudniania kilku projektantów, mogą liczyć sumarycznie 100 lat, zdecydowanie przyspiesza i ułatwia to pracę. Wynika to z faktu ograniczonej liczby stosowanych metod, najlepiej sprawdzających się w danym przedsiębiorstwie, a co za tym idzie braku konieczności poszukiwania alternatywnych. Jednak,
jak było to w niniejszym rozdziale przytaczane kilkukrotnie, to projektant powinien
zawsze dokonywać wyboru odpowiedniej metody, a jeśli spośród tych dostępnych nie
znalazł w pełni satysfakcjonującej, powinien poszukiwać innej, spełniającej jego
oczekiwania. Każdy projektant (pomijając kwestie prawne) powinien zawsze czuć się
odpowiedzialny za to co projektuje.
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Przegląd metod projektowania maszyn
Streszczenie
Niniejsza praca przedstawia znane obecnie metody projektowania, wyjaśniając przy tym pojęcia: metoda,
metodyka i metodologia projektowania w odniesieniu do projektowania maszyn. Wkład w rozwój metod
projektowania, a tym samym w rozwój metodologii projektowania, został tu przedstawiony historycznie od
czasów wynalezienia koła. Kolejno naświetlony został udział w rozwoju metod projektowania takich uczonych jak: Filon z Bizancjum, Archimedes, Ktesibios i Heron z Aleksandrii, Al-Jazari, Witruwiusz, Leonardo
Da Vinci, Franz Reuleaux. Następnie opisano metody projektowania: Kesselringa, Tschochnera, Niemanna,
Matouska, Leyer’a, Hansena, Dietrycha, Glegga, Hubki i Edera, Pagla i Beitza, metodę projektowania
adaptacyjnego, metodę Suh’a, DFMA, DSM oraz metodę Ullmana. Na koniec wyszczególniono metody
wspomagające projektowanie w formie narzędzi, dostępnych w obecnie stosowanych oprogramowaniach
CAD. Do narzędzi tych zaliczono: MES, CFD, oraz analizę narzuconych przez projektanta więzów kinematycznych.
Słowa kluczowe: projektowanie maszyn, metody projektowania, metodologia projektowania, metodyka
projektowania

Review of machine design methods
Abstract
This paper presents the currently known design methods, explaining the concepts of: method, methodology
and design methodology in relation to machine design. Contribution to the development of design methods,
and hence to the development of design methodology, has been presented here historically since the invention
of the wheel. Subsequently, the participation in the development of design methods of such scholars as:
Philo of Byzantium, Archimedes, Ktesibios and Heron of Alexandria, Al-Jazari, Vitruvius, Leonardo Da
Vinci, Franz Reuleaux was highlighted. The following design methods are described: Kesselring, Tschochner,
Niemann, Matousek, Leyer, Hansen, Dietrych, Glegg, Hubka and Eder, Pagel and Beitz, the method of
adaptive design, the Suh method, DFMA, DSM, and the Ullman method. Finally, the methods supporting
design in the form of tools available in currently used CAD software are listed. These tools include: FEM,
CFD, and the analysis of kinematic constraints imposed by the designer.
Keywords: machine design, design methods, design methodology
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Eksperymentalne badania możliwości zwiększenia
mocy cieplnej grzejnika centralnego ogrzewania
1. Wstęp
Poprawa efektywności energetycznej w budownictwie jest kluczowym celem gospodarki energetycznej od kilku dekad. Nowe, energooszczędne funkcje poszukiwane
są również w takich elementach jak grzejniki i konwektory. Jedną z głównych dróg do
zwiększenia sprawności regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej jest
bowiem poprawa urządzeń wymiany ciepła (grzejników), co można zrealizować przez
wprowadzenie efektywnych metod intensyfikacji wymiany ciepła.
Grzejnik jest elementem instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), który za pomocą
czynnika grzejnego przekazuje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia w celu uzyskania w nim określonych warunków cieplnych. Typowe grzejniki centralnego ogrzewania (grzejniki członowe żeliwne i stalowe, grzejniki z rur gładkich i ożebrowanych
oraz płytowe grzejniki stalowe) oddają ciepło do pomieszczenia na drodze konwekcji i
promieniowania. Udział konwekcji zwiększa się nieznacznie wraz ze wzrostem
temperatury powierzchni grzejnika i wyraźnie rośnie wraz ze wzrostem udziału tych
fragmentów powierzchni zewnętrznej, które nie promieniują efektywnie do otoczenia,
lecz promieniują na siebie wzajemnie.
Moc cieplna grzejnika 𝑄̇𝑔 , traktowanego jako przeponowy wymiennik ciepła, określana jest według zależności opisującej proces wymiany ciepła między wodą grzejną
w grzejniku i otoczeniem na drodze przenikania w warunkach ustalonych, zgodnie
z równaniem Pecleta:
𝑄̇𝑔 = 𝑘 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝛥𝑡𝑚

(1)

Średnia logarytmiczna różnica temperatury wody grzejnej i powietrza w pomieszczeniu tm określana jest według następującego wzoru:
𝛥𝑡𝑚 =

𝑡1 −𝑡2

(2)

𝑡 −𝑡

𝑙𝑛(𝑡1−𝑡𝑖)
2

𝑖
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W pracy [1] zwrócono uwagę na niedokładność równania charakterystyki cieplnej
grzejnika ze względu na to, że moc cieplna grzejnika składa się w rzeczywistości z części
konwekcyjnej oraz z części radiacyjnej. Obliczenie radiacyjnej wymiany ciepła pomiędzy
grzejnikiem a otoczeniem jest utrudnione ze względu na nieznane geometryczne i radiacyjne własności powierzchni wymieniających ciepło w pomieszczeniu (np. umeblowanie, osłony) oraz niewiadomy rozkład temperatury powierzchni w pomieszczeniu.
Ze względu na występujące odchylenie wartości temperatury przegród otaczających
grzejnik od temperatury powietrza w pomieszczeniu, średnia różnica temperatury
wody grzejnej i powietrza w pomieszczeniu nie jest jednoznaczną miarą mocy cieplnej
grzejnika.
Współczynnik przenikania ciepła k, zwany też współczynnikiem Pecleta, zależy od
materiału ścian grzejnika, ukształtowania jego powierzchni ogrzewalnej, współczynnika
wnikania ciepła od strony czynnika grzejnego i powietrza w pomieszczeniu, średniej
logarytmicznej różnicy temperatury wody grzejnej i powietrza w pomieszczeniu, oraz
udziału promieniowania w przekazywaniu ciepła. Współczynnik przenikania ciepła
określany jest według następującego wzoru:
𝑘=

1

(3)

1
1
+𝑅+
𝛼𝑖
𝛼𝑒

O intensywności wymiany ciepła pomiędzy grzejnikiem i pomieszczeniem decyduje
współczynnik wnikania ciepła z powierzchni grzejnika do powietrza w pomieszczeniu,
który jest sumą współczynników wnikania ciepła na drodze konwekcji i promieniowania. Udział oporu wnikania ciepła od wody grzejnej do wewnętrznej powierzchni
grzejnika w całkowitym oporze cieplnym przenikania ciepła stanowi tylko 510%,
a zmiany tego oporu (w zakresie możliwych zmian prędkości wody w = 0.0010.4 m/s)
praktycznie nie mają wpływu na intensywność wymiany ciepła. Opór przewodzenia
ciepła ścianki grzejników metalowych o małym stopniu rozwinięcia powierzchni również praktycznie nie ma wpływu na wielkość współczynnika przenikania ciepła, natomiast w przypadku grzejników o bardziej rozwiniętej powierzchni stosowane są przybliżone metody obliczeń oporu przewodzenia ciepła, z wieloma założeniami upraszczającymi.
W zagadnieniach ogrzewnictwa, do określania zmienności współczynnika przenikania ciepła grzejnika k, z wystarczającą dla celów inżynierskich dokładnością, stosuje
się empiryczną zależność:
𝑘 = 𝑘𝑜 ⋅ (

𝛥𝑡𝑚 𝑛
𝛥𝑡𝑚𝑜

)

(4)

Wykładnik potęgowy n oznacza wykładnik charakterystyki cieplnej grzejnika,
który jest zależny od typu grzejnika i związanego z tym udziału strumieni konwekcyjnego i radiacyjnego w całkowitym strumieniu energii przekazywanym przez grzejnik
do pomieszczenia. Przykładowo, dla grzejnika płytowego z żebrami konwekcyjnymi
wykładnik potęgowy n = 0,25 [2].
Moc cieplną grzejnika (charakterystykę cieplną grzejnika) można natomiast, przy
wykorzystaniu równań (1) i (6), wyrazić za pomocą tzw. równania potęgowego:
1+𝑛

𝛥𝑡
𝑄̇𝑔 = 𝑄̇𝑔𝑜 ⋅ ( 𝑚 )
𝛥𝑡𝑚𝑜

=

𝑘𝑜 ⋅𝐴⋅𝛥𝑡𝑚𝑜
𝛥𝑡𝑚𝑜 1+𝑛

⋅ 𝛥𝑡𝑚1+𝑛 =
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𝑘𝑜 ⋅𝐴
𝛥𝑡𝑚𝑜 𝑛

⋅ 𝛥𝑡𝑚1+𝑛 = 𝐶 ⋅ 𝛥𝑡𝑚1+𝑛 (5)
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We wzorze (5) wielkość C oznacza stałą charakterystyczną dla danego grzejnika,
która jest zależna od powierzchni ogrzewalnej A, oraz współczynnika przenikania
ciepła k określonego doświadczalnie dla zdefiniowanej średniej różnicy temperatury tm.
Wielkościami wyjściowymi do określenia strumienia ciepła oddawanego przez
grzejnik 𝑄̇𝑔 są tu: średnia różnica temperatury wody grzejnej i powietrza tm (a tym
samym temperatura powietrza w pomieszczeniu ti oraz temperatury wody grzejnej t1
i t2) oraz wykładnik charakterystyki cieplnej grzejnika n.
W stanie ustalonym strumień ciepła oddawany przez grzejnik można z wystarczającą dokładnością opisać jako strumień ciepła transportowanego przez czynnik
grzejny w grzejniku, zgodnie z równaniem:
𝑄̇𝑔 = 𝑄̇𝑤 = 𝑚̇ ⋅ 𝑐𝑤 ⋅ (𝑡1 − 𝑡2 )

(6)

Równanie powyższe umożliwia obliczenie współczynnika przenikania ciepła k
grzejnika dla danych warunków, zgodnie ze wzorem:
𝑘=

𝑚̇⋅𝑐𝑤 ⋅(𝑡1 −𝑡2 )
𝐴⋅𝛥𝑡𝑚

(7)

Dokładny opis matematyczny procesu wymiany ciepła pomiędzy grzejnikiem
i pomieszczeniem jest bardzo skomplikowany nie tylko ze względu na różnorodność
stosowanych i wciąż wprowadzanych na rynek konstrukcji grzejników centralnego
ogrzewania, ale przede wszystkim ze względu na komplikację i liczbę parametrów
opisujących warunki brzegowe oraz bardzo zmienne zjawiska i wielkości wpływające
na moc cieplną grzejnika w rzeczywistych warunkach jego pracy.
Podstawowymi wielkościami kształtującymi warunki, których znajomość jest
nieodzowna dla dokładnego opisu procesu, są:
• konstrukcja grzejnika;
• usytuowanie grzejnika w pomieszczeniu;
• rozkład temperatury na powierzchni grzejnika;
• temperatura powietrza w pomieszczeniu;
• temperatury powierzchni przegród otaczających;
• infiltracja powietrza w pomieszczeniu lub wentylacja mechaniczna.
Szczególnie trudnym problemem jest opis wymiany ciepła pomiędzy grzejnikiem
i pomieszczeniem na drodze promieniowania. Wynika to z faktu, że nie jest znana
geometria otoczenia, w którym montowany jest grzejnik, właściwości radiacyjne powierzchni biorących udział w wymianie promienistej oraz rozkład temperatury powierzchniowej otoczenia. W literaturze [1, 3] spotyka się wprawdzie zależności opisujące
wymianę ciepła pomiędzy grzejnikiem i pomieszczeniem, lecz nie są to zależności uniwersalne, a dotyczą pewnych z góry określonych przypadków o znanych warunkach
brzegowych.
Wobec podanych trudności, dla określenia wymiany ciepła między grzejnikiem
i pomieszczeniem stosuje się badania eksperymentalne, wykonywane w specjalnie do
tego celu przeznaczonych komorach badawczych - otwartych lub zamkniętych [2].

2. Problem badawczy
Należy zwrócić uwagę na to, że grzejniki centralnego ogrzewania tylko w warunkach
projektowych (przy obliczeniowej temperaturze zewnętrznej) osiągają moc nominalną.
Wówczas pracują przy parametrach instalacji centralnego ogrzewania założonych, na
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etapie jej projektowania, oraz przy nominalnych strumieniach wody grzejnej przepływających przez nie. Stan ten jest jednak możliwy tylko wtedy, gdy wielkości grzejników
zostały dopasowane idealnie do potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń. W trakcie
sezonu grzewczego, ze względu na zmieniające się warunki zewnętrzne (odbiegające
od warunków obliczeniowych) oraz wewnątrz pomieszczeń (np. wskutek występowania
zmiennych zysków wewnętrznych), instalacja centralnego ogrzewania wymaga odpowiedniej regulacji. Najczęściej jest to regulacja mieszana (jakościowo-ilościowa) realizowana przez zmianę temperatury zasilania (w zależności od temperatury zewnętrznej)
w źródle ciepła za pomocą zaworów regulacyjnych lub przez regulację mocy palnika
w kotle oraz regulację strumienia masy wody grzejnej w grzejnikach przy wykorzystaniu
grzejnikowych zaworów termostatycznych.
Rzeczywista moc cieplna grzejnika, odniesiona do mocy nominalnej, zwana jest
współczynnikiem obciążenia grzejnika φ:
𝜑=

𝑄̇𝑔
𝑄̇𝑔𝑜

(8)

Równanie (6) umożliwia obliczenie strumienia masy wody grzejnej 𝑚̇ lub względnego strumienia 𝑚̇∗ = 𝑚̇/𝑚̇𝑜 na podstawie znanych wielkości: 𝑄̇𝑔 , n, t1 i ti oraz
obliczonej z równań (2) i (5) temperatury t2. Zatem współczynnik obciążenia grzejnika,
dla nominalnych parametrów wody grzejnej t1o/t2o = 90/70oC, można również wyrazić
następująco:
𝜑=

𝑄̇𝑔
𝑄̇𝑔𝑜

=

𝑚̇ ⋅𝑐𝑤 ⋅(𝑡1 −𝑡2 )
𝑚̇𝑜 ⋅𝑐𝑤𝑜 ⋅(𝑡1𝑜 −𝑡2𝑜 )

≈ 𝑚̇∗ ⋅

(𝑡1 −𝑡2 )
20

(9)

Z równań (5) i (9) wynika więc, że zmiana mocy cieplnej grzejnika jest możliwa
przez zmianę średniej różnicy temperatury wody i powietrza tm, co przy założonej
stałej wartości temperatury powietrza w pomieszczeniu (ti = idem) uzyskuje się przez
zmianę temperatury wody t1 i/lub strumienia masy wody grzejnej 𝑚̇.
W rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych instalacje centralnego ogrzewania
w przeważającej części sezonu grzewczego pracują przy mniejszych od nominalnych
strumieniach masy wody grzejnej, co może wynikać zarówno z przewymiarowania
grzejników (ze względu na mniejsze od obliczeniowego zapotrzebowanie na moc
cieplną), jak i z niewłaściwego, niedostosowanego programu regulacji jakościowej do
potrzeb ogrzewanych pomieszczeń. Charakterystyki cieplne grzejników w warunkach
odbiegających od projektowych opisano w pracach [4, 5]. Zmiany temperatury wody
grzejnej na zasilaniu grzejnika, strumienia masy wody grzejnej oraz warunków oddawania ciepła do otoczenia powodują w konsekwencji zmiany rozkładu temperatury wody
grzejnej w grzejniku i ściśle z tym związanego rozkładu temperatury powierzchni
grzejnika.
W literaturze [6-8] można znaleźć opisy szeregu eksperymentalnych badań grzejników, w tym takie prace [9-11], które prezentują badania przeprowadzono w komorze
badawczej, zgodnie z normą [2], a także badania porównawcze różnych typów grzejników [12, 13].
Grzejniki płytowe są jednym z najczęściej stosowanych domowych i przemysłowych
urządzeń grzewczych na całym świecie. W związku z tym, przeprowadzono dla nich
szereg badań, w których zaproponowano różne rozwiązania mające na celu zwiększenie
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mocy tych grzejników dla poprawy sprawności energetycznej systemu c.o. Istnieje
kilka sposobów, aby uczynić grzejniki płytowe bardziej efektywnymi cieplnie. Jednym
z nich jest zwiększenie udziału konwekcji w oddawaniu ciepła przez grzejniki, m.in.
przez rozwiązania z konwekcją wymuszoną, co opisano przykładowo w pracach [1421]. Innym sposobem zwiększania mocy grzejników jest stosowanie w nich pulsacyjnego przepływu wody grzejnej, jak wskazują na to wyniki badań przedstawionych
w pracach [22, 23].
Celem prezentowanych badań była analiza i ocena możliwości zwiększenia mocy
cieplnej płytowego grzejnika centralnego ogrzewania przez zastosowanie wentylatorków
zwiększających intensywność wymiany ciepła na drodze konwekcji. W ramach badań
przeanalizowano, w jaki sposób montowane od spodu grzejnika wentylatorki wpływają
na jego wydajność. Analizie poddane zostały różne warianty mocy zasilającej wentylatorki oraz ich wpływ na strumień ciepła oddawany do otoczenia. Celem pracy było
także zbadanie wpływu mocy zastosowanych wentylatorków na dodatkowy hałas,
generowany przez grzejnik. W celu zobrazowania rozkładu temperatury na czołowej
płycie grzejnika zostały również wykonane zdjęcia kamerą termowizyjną.

3. Opis stanowiska badawczego i badanego grzejnika
Badania eksperymentalne przeprowadzono w tzw. otwartej komorze badawczej.
Istotą przeprowadzania badań w takiej komorze badawczej jest to, że badany grzejnik
nie służy do pokrycia zapotrzebowania na ciepło hali technologicznej, w której się
znajduje. Hala technologiczna (o kubaturze ok. 2800 m3) posiada własną instalację
centralnego ogrzewania, a moc cieplna badanego grzejnika odniesiona do mocy instalacji centralnego ogrzewania hali jest pomijalnie mała. W związku z tym, koncepcja
stanowiska badawczego zakłada nieskończenie dużą pojemność cieplną otoczenia co
oznacza, że:
• strumień ciepła oddawanego przez badany grzejnik nie wpływa na warunki
termiczne w otoczeniu (warunki termicznie stabilne),
• czas osiągania stanu ustalonego jest stosunkowo krótki (zależy tylko od właściwości
dynamicznych grzejnika, w którym skupiona jest główna pojemność cieplna).
Stanowisko badawcze (rys. 1) składa się z elementów stanowiących wyposażenie
instalacji c.o. (elektrycznego kotła c.o., badanego grzejnika, pompy obiegowej, urządzeń
zabezpieczających – naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczeństwa, manometru
kontaktowego oraz armatury regulacyjnej, odcinającej, odpowietrzającej i spustowej),
a także z regulatora temperatury zasilania grzejnika i urządzeń pomiarowych (rotametrów, wielokanałowego rejestratora temperatury mierzonej za pomocą termopar CuKonst). Wyposażenie stanowiska umożliwiało ustawienie żądanej temperatury zasilania
grzejnika, strumienia wody grzejnej przepływającej przez grzejnik oraz pomiar
temperatury zasilania t1 i powrotu t2 z grzejnika, temperatury otoczenia ti i temperatury
na powierzchni czołowej grzejnika w 15 punktach pomiarowych. W badaniach była
mierzona wyłącznie temperatura powietrza w pobliżu grzejnika (1,5 m przed nim),
natomiast nie była ważna temperatura powietrza w całym pomieszczeniu hali.
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Rysunek 1. Schemat stanowiska badawczego [opracowanie własne]. Oznaczenia na rys. 1: G – badany
grzejnik, KE – kocioł elektryczny, NW – naczynie wzbiorcze, PI – manometr kontaktowy, P – pompa
obiegowa, F – filtr siatkowy, R – rotametr, ZB – zawór bezpieczeństwa, M - wielokanałowy rejestrator
temperatury, RT – regulator temperatury, T1, T2, T3 – termopary na zasilaniu i powrocie i w pomieszczeniu,
T – czujnik temperatury regulatora temperatury.

Badaniami objęto grzejnik Purmo Compact typ C 22 600x1000 (rys. 2), którego
moc cieplna nominalna przykładowo: przy parametrach t1o/t2o/tio = 75/65/20oC wynosi
1709 W, a przy parametrach t1o/t2o/tio = 90/70/20oC wynosi 2136 W. Zastosowano
połączenie krzyżowe grzejnika do instalacji.

Rysunek 2. Schemat badanego grzejnika: a) widok od strony czołowej z rozmieszczeniem termopar, b) widok
z góry [opracowanie własne]
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Warto też wspomnieć, że badania nominalnej mocy cieplnej oraz innych parametrów
produkowanych grzejników i konwektorów przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami
normy [2] w tzw. zamkniętej komorze badawczej o wymiarach: długość (4 ±0,02) m,
szerokość (4± 0,02) m oraz wysokość (3± 0,02) m. Komora taka jest zbudowana
z wielowarstwowych paneli chłodzonych wodą na zewnątrz konstrukcji oraz gładkich
płyt stalowych w środku pomieszczenia. Panele wielowarstwowe po zewnętrznej stronie
powinny być wykonane z dwóch zespawanych arkuszy blachy – płaskiej oraz falistej,
które mają zapewnić odpowiedni przepływ wody w kanałach oraz płyty izolacyjnej
między płytą stalową, a zewnętrzną płytą stalową oraz zewnętrzną blachą stalową.
System chłodzenia w komorze powinien zapewniać równomierne rozłożenie temperatury na wszystkich ścianach komory.

4. Metodyka badań eksperymentalnych
Eksperymentalne badania grzejnika centralnego ogrzewania przeprowadzono
w dwóch wersjach grzejnika: bez wbudowanych wentylatorków i z wbudowanymi
wentylatorkami wspomagającymi konwekcję (rys. 3). W przypadku zamontowanych
wentylatorków badania wykonywano przy różnej mocy włączonych wentylatorków.
W badaniach zastosowano 5 wentylatorków komputerowych, które były mocowane od
spodu grzejnika na stelażach o szerokości 80 mm ze 100 mm odstępem od siebie, co
pozwoliło uzyskać równomierny rozkład strumienia powietrza na całej długości grzejnika.

Rysunek 3. Zdjęcie badanego grzejnika z zamontowanymi wentylatorkami (u dołu grzejnika)
[opracowanie własne]

Po włączeniu stanowiska ustawiano temperaturę zasilania grzejnika za pomocą
sterownika kotła i zaworów dławiących oraz moc wentylatorów, dla których zaplanowano daną serię pomiarową. Dzięki rotametrowi możliwe było dokładne regulowanie
wartości strumienia wody grzejnej w grzejniku, z kolei termopary zamontowane na
zasilaniu i powrocie z grzejnika oraz na przedniej płycie grzejnika w pionowych rzędach
po 5 termopar co 250 mm umożliwiały dokładne monitorowanie rozkładu temperatury
na grzejniku.
Badania grzejnika były przeprowadzone w określonych, ustalonych warunkach
cieplno-przepływowych, które symulowały pracę grzejnika w różnych stanach eksploatacyjnych, uwzględniających regulację ilościową grzejnika, tj. przez zmianę strumienia
wody grzejnej w grzejniku. Warunki pomiarowe były następujące:
• temperatura zasilania grzejnika: t1 = 75oC;
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•

strumień masy wody grzejnej: 𝑚̇1 = 0,007 kg/s; 𝑚̇2 = 0,015 kg/s; 𝑚̇3 = 0,023 kg/s.
Wartości strumieni masy wody grzejnej obliczano na podstawie strumieni objętości
wody grzejnej mierzonych przy pomocy rotametru zamontowanego na przewodzie
powrotnym z grzejnika. Uwzględniano przy tym zmianę gęstości wody w przewodzie
powrotnym. W każdej serii pomiarowej mierzono: temperaturę zasilania t1 i powrotu t2,
rozkład temperatury na płycie grzejnika oraz temperaturę otoczenia ti.
Moc cieplną grzejnika obliczano na podstawie równania (6). Do określenia wartości
współczynnika przenikania ciepła grzejnika od strumienia wody grzejnej w każdych
warunkach pomiarowych zastosowano wzór obliczeniowy (7). Badania rozkładu temperatury powierzchni grzejnika wykonano na podstawie wartości temperatury mierzonej
w 3 osiach pomiarowych za pomocą termopar Cu-Konst, zlokalizowanych na grzejniku
łącznie w 15 punktach. Ponadto do zilustrowania rozkładu temperatury powierzchni
grzejnika w każdych warunkach pomiarowych zastosowano badania termowizyjne.
Badanie zależności mocy cieplnej grzejnika od mocy wentylatorków dokonywano przy
ustawieniu różnej mocy wbudowanych wentylatorków na grzejniku, a wpływ ten rejestrowano również zdjęciami termowizyjnymi rozkładu temperatury powierzchni grzejnika.
Ponadto przeprowadzono badanie głośności pracy wentylatorków przy różnej ich mocy.
W celu zebrania zestawu danych pomiarowych, zaplanowano 4 etapy badań (tab. 1):
1. Badania wpływu wentylatorów na moc grzejnika, przy temperaturze zasilania
grzejnika t1 = 75oC i strumieniu masy wody grzejnej 𝑚̇1 = 0,007 kg/s.
2. Badania wpływu wentylatorów na moc grzejnika, przy temperaturze zasilania
grzejnika t1 = 75oC i strumieniu masy wody grzejnej 𝑚̇2 = 0,015 kg/s.
3. Badania wpływu wentylatorów na moc grzejnika, przy temperaturze zasilania
grzejnika t1 = 75oC i strumieniu masy wody grzejnej 𝑚̇3 = 0,023 kg/s.
4. Badano wpływ różnych mocy wentylatorów, przy stałych warunkach temperatury
i przepływu (t1 = 75oC, 𝑚̇ = 0,015 kg/s).
Na każdy z etapów 1) do 3) składały się dwie serie pomiarowe: pierwsza z serii
przebiegała przy wyłączonych wentylatorkach, a druga przy wentylatorkach pracujących z mocą 7 W.
W etapie 4) przeprowadzono 3 serie pomiarowe, w których zmieniano moc
wentylatorów kolejno na 4 W, 8 W i 12 W. Badano również jak podniesienie mocy
wentylatorów wpływa na natężenie hałasu w pomieszczeniu.
Tabela 1. Zestawienie zadanych parametrów pomiarowych dla poszczególnych etapów badań

Numer
etapu
1
2
3
4

Temperatura zasilania
grzejnika t1, oC
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Strumień wody grzejnej
𝑚̇ , kg/s
𝑉̇ , dm3/h
25
0,007
25
0,007
55
0,015
55
0,015
75
0,023
75
0,023
55
0,015
55
0,015
55
0,015

Źródło: opracowanie własne.
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5. Dyskusja wyników badań eksperymentalnych
5.1. Badanie mocy cieplnej grzejnika w zależności od strumienia wody
grzejnej
Badania mocy cieplnej grzejnika w zależności od strumienia masy wody grzejnej
przeprowadzono dla temperatury zasilania grzejnika t1 = 75oC w dwóch wersjach: bez
włączonych wentylatorków oraz przy włączonych wentylatorkach pracujących z mocą
7 W. Wyniki tych badań przedstawiono na rysunku 4.
Moc cieplna grzejnika, W
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Rysunek 4. Wpływ strumienia masy wody grzejnej w grzejniku na jego moc cieplną przy wyłączonych
i włączonych wentylatorkach [opracowanie własne]

We wszystkich seriach badań nastąpił przyrost mocy cieplnej grzejnika przy
zwiększaniu strumienia wody grzejnej przepływającej przez grzejnik. Włączenie wentylatorków zamocowanych u dołu grzejnika w stosunku do serii bez włączonych
wentylatorków spowodowało przyrost mocy cieplnej grzejnika o 21,49% przy strumieniu
masy wody grzejnej 𝑚̇1 = 0,007 kg/s, o 25,11% przy strumieniu 𝑚̇2 = 0,015 kg/s oraz
o 12,28% przy strumieniu 𝑚̇3 = 0,023 kg/s.

5.2. Badanie zależności współczynnika przenikania ciepła grzejnika od
strumienia wody grzejnej
Badanie zależności współczynnika przenikania ciepła grzejnika od strumienia masy
wody grzejnej przeprowadzono dla temperatury zasilania grzejnika t1 = 75oC i bez
włączonych wentylatorków. Wyniki tych badań przedstawiono na rysunku 5.
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Rysunek 5. Wpływ strumienia masy wody grzejnej w grzejniku na współczynnik przenikania ciepła grzejnika
[opracowanie własne]

Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość współczynnika przenikania ciepła
grzejnika rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem strumienia masy wody grzejnej.

5.3. Badanie rozkładu temperatury powierzchni grzejnika
W każdej serii pomiarowej przeprowadzono badanie rozkładu temperatury powierzchni grzejnika przy różnych wartościach strumienia wody grzejnej i mocy pracujących wentylatorków. Po wykonaniu pomiarów we wszystkich seriach pomiarowych
wykonywano również zdjęcie termowizyjne przedniej płyty grzejnika za pomocą
kamery termowizyjnej. Na rysunku 6 przedstawiono przykładowe zdjęcia termowizyjne
z czwartego etapu badań, w których zmieniano moc wentylatorów kolejno na 4 W,
8 W i 12 W przy stałych warunkach temperatury i przepływu wody grzejnej (t1 = 75oC,
𝑚̇ = 0,015 kg/s).
Na wszystkich zdjęciach termowizyjnych widoczny jest podobny rozkład temperatury powierzchni grzejnika z wyraźnym spadkiem temperatury w pionie oraz bardzo
równomierny rozkład temperatury w poziomie. W górnej części grzejnika występuje
obszar najwyższych temperatur, co związane jest z miejscem dopływu wody grzejnej
do grzejnika. W niższych partiach grzejnika widoczny jest spadek temperatury, co związane jest z miejscem odpływu wody grzejnej z grzejnika. Zaobserwowano również, że
obszar najwyższych temperatur malał na wysokości w miarę obniżania strumienia
masy wody grzejnej oraz zwiększał się przy wzroście mocy wentylatorków.
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Rysunek 6. Przykładowe zdjęcia termowizyjne płyty czołowej grzejnika przy mocy włączonych
wentylatorków: a) 4 W, b) 8 W i c) 12 W [opracowanie własne]

93

Piotr Ciuman, Anna Bulińska, Jakub Karwatka, Aleksander Skiba, Dominik Tomczok

5.4. Badanie przyrostu mocy cieplnej grzejnika w zależności od mocy
wentylatorów

Moc cieplna grzejnika, W

W czwartym etapie badań określano moc cieplną grzejnika bez włączonych
wentylatorków oraz z włączonymi wentylatorkami z mocą 4 W, 8 W i 12 W. Badania
te przeprowadzono przy stałych warunkach temperatury i przepływu wody grzejnej
(t1 = 75oC, 𝑚̇ = 0,015 kg/s), a ich wyniki przedstawiono na rysunek 7.
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Rysunek 7. Porównanie mocy cieplnej grzejnika przy wyłączonych i włączonych wentylatorkach z różną
mocą [opracowanie własne]

Jak widać, moc cieplna grzejnika z pracującymi wentylatorkami była wyższa od
mocy cieplnej grzejnika bez włączonych wentylatorków, zaś przyrost tej mocy był tym
większy im wyższa była moc włączonych wentylatorków. Bez udziału wentylatorów
moc cieplna grzejnika wynosiła 1373 W, przy ustawionej mocy wentylatorków 4 W
nastąpił przyrost mocy cieplnej grzejnika o 17,7%, przy mocy 8 W – o 28,2%, a przy
mocy 12 W – o 36,6%.

5.5. Badanie głośności pracy wentylatorków
W czwartym etapie badań określano również jak wentylatorki pracujące z różną
mocą wpływały na poziom hałasu w pobliżu grzejnika. Badania te przeprowadzono przy
stałych warunkach temperatury i przepływu wody grzejnej (t1 = 75oC, 𝑚̇ = 0,015 kg/s),
a ich wyniki przedstawiono na rys. 8. Pomiar poziomu hałasu został wykonany przy
użyciu urządzenia pomiarowego SVAN 955 firmy SVANTEK. Serie pomiarowe zostały
wykonane dla różnych ustawień mocy wentylatorów, została również wykonana seria
przy wyłączonych wentylatorach w celu określenia poziomu hałasu tła. Pomiary wykonywane były w odległości 1,0 m od czołowej płyty grzejnika.
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Rysunek 8. Porównanie poziomu hałasu przy wyłączonych i włączonych wentylatorkach z różną mocą
[opracowanie własne]

Z przedstawionego wykresu wynika, że bez wentylatorów poziom hałasu wyniósł
33,4 dB, przy mocy wentylatorów 4 W wzrósł o 9,3%, przy mocy 8 W – o 28,7%,
natomiast przy mocy 12 W – o 47,3%.
Należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z normą [24] dopuszczalny poziom hałasu
w pomieszczeniach zamkniętych wynosi w okresie dnia ok. 40 dB, zależnie od przeznaczenia pomieszczenia. Wynika stąd, że przy mocy wentylatorków 8 W i wyższej,
dopuszczalny poziom hałasu został przekroczony w pobliżu grzejnika. Wymaga to
sprawdzenia i dalszych szczegółowych badań poziomu głośności w rzeczywistych
pomieszczeniach, gdyż w badanej hali wynik mógł być zakłócony przez stosunkowo
wysoki poziom dźwięku samego tła.

6. Podsumowanie i wnioski ogólne
Badania wykonywane w tych samych warunkach pomiarowych bez zamontowanych wentylatorków oraz z zamontowanymi wentylatorkami u dołu grzejnika
płytowego umożliwiły zbadanie wpływu wentylatorków, intensyfikujących wymianę
ciepła na drodze konwekcji, na zmianę mocy cieplnej grzejnika oraz na podniesienie
poziomu głośności w pobliżu grzejnika.
Szczegółowe wnioski z badań eksperymentalnych zawarto w rozdziałach 5.1. do
5.5., natomiast jako podsumowanie tych badań można wyciągnąć następujące wnioski
ogólne:
1. Zmiana konwekcji z naturalnej na wymuszoną pozwala uzyskiwać moc cieplną
grzejnika płytowego znacznie przewyższającą moc modelu grzejnika bez wspomagania wentylatorowego. W przeprowadzonych badaniach, przy mocy wentylatorków od 4 W do 12 W, przyrost mocy cieplnej grzejnika wyniósł od 17,7% do
36,6% w porównaniu do grzejnika bez włączonych wentylatorków.
2. Przyrost mocy cieplnej grzejnika jest zależny od strumienia masy wody grzejnej
w grzejniku, jak również od mocy włączonych wentylatorków intensyfikujących
zjawisko konwekcji. Przykładowo, w przeprowadzonych badaniach, włączenie
wentylatorków o mocy 7 W spowodowało przyrost mocy cieplnej grzejnika o 21,49%
przy strumieniu masy wody grzejnej 𝑚̇1 = 0,007 kg/s w porównaniu do grzejnika
bez włączonych wentylatorków.
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3. Współczynnik przenikania ciepła grzejnika rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem
strumienia masy wody grzejnej w grzejniku.
4. Przy wykorzystaniu konwekcji wymuszonej kluczowym parametrem jest poziom
natężenia dźwięku generowanego przez wentylatory. Urządzenie pracujące zbyt
głośno może bowiem obniżyć komfort użytkowania pomieszczenia i w dłuższej
perspektywie być irytujące. W przeprowadzonych badaniach, przy mocy wentylatorków od 4 W do 12 W, poziom dźwięku w pomieszczeniu wzrósł od 9,3% do
47,3% w porównaniu do stanu bez włączonych wentylatorków.
Przedstawione rozwiązanie grzejnika z wentylatorkami może znaleźć zastosowanie,
np. w przypadku zmiany źródła ciepła na niskotemperaturowe, jak również przy obniżeniu parametrów pracy instalacji grzewczej. Tym samym, możliwe staje się ograniczenie nakładów finansowych, gdyż nie będzie zachodzić konieczność zmiany wielkości
grzejników. Ponadto, grzejnik z wentylatorkami umożliwia w większym stopniu
dostosowanie się do dynamiki sezonu grzewczego, który w Polsce charakteryzuje się
dużą dobową zmiennością temperatury zewnętrznej. Dzięki temu możliwe jest bardziej
ekonomiczne gospodarowanie energią cieplną. Jednocześnie, rozwiązanie to zapewnia
szybsze osiągnięcie warunków komfortu cieplnego, np. po przewietrzeniu pomieszczenia.

Finansowanie
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Uczelnia Badawcza.

Oznaczenia:
ciepło właściwe wody, J/(kg.K)

𝑄̇ 𝑔 , 𝑄̇ 𝑔𝑜

moc cieplna grzejnika, W

𝑄̇ 𝑤

strumień ciepła transportowanego
przez czynnik grzejny w grzejniku, W

t1, t1o

temperatura wody zasilającej
grzejnik, oC

R

opór przewodzenia ciepła ścianki
grzejnika, (m2.K)/W

t2, t2o

temperatura wody powracającej
z grzejnika, oC

A

powierzchnia ogrzewalna grzejnika,
m2
współczynnik przenikania ciepła
grzejnika, W/(m2.K)
średnia logarytmiczna różnica
temperatury wody grzejnej i
powietrza w pomieszczeniu, K
wykładnik charakterystyki cieplnej
grzejnika, -

k, ko
Δtm,
Δtmo
n
𝑚̇ , 𝑚̇ 𝑜
φ
w

cw

ti, tio
tm
αi
αe

strumień masy wody grzejnej, kg/s
współczynnik obciążenia grzejnika, prędkość wody w grzejniku, m/s

temperatura powietrza
w pomieszczeniu, oC
średnia temperatura wody grzejnej
w grzejniku, oC
współczynnik wnikania ciepła od
wody grzejnej do wewnętrznej
powierzchni grzejnika, W/(m2.K)
współczynnik wnikania ciepła
z zewnętrznej powierzchni
grzejnika do powietrza w
pomieszczeniu, W/(m2.K)

indeks „o” – odnosi się do warunków obliczeniowych (np. t1o/t2o/tio = 90/70/20oC)
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Eksperymentalne badania możliwości zwiększenia mocy cieplnej grzejnika
centralnego ogrzewania
Streszczenie
W ramach działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej w budownictwie poszukiwane
są metody zwiększania sprawności systemu ogrzewania, co można m.in. zrealizować przez wprowadzenie
efektywnych metod intensyfikacji mocy cieplnej grzejników, bez zasadniczej zmiany ich konstrukcji.
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wykorzystania zjawiska konwekcji
wymuszonej do zwiększenia intensywności wymiany ciepła z powierzchni grzejnika. Badania przeprowadzono na stanowisku pomiarowym z grzejnikiem płytowym umieszczonym w otwartej komorze badawczej.
Wzrost intensywności wymiany ciepła uzyskano poprzez zastosowanie 5 wentylatorków komputerowych
o regulowanej prędkości obrotowej zamontowanych od spodu grzejnika. Badania przeprowadzono dla
różnych wartości strumienia masy wody grzejnej. Analiza wyników przeprowadzonych badań pokazała, że
zamontowanie na grzejniku wentylatorów znacząco zwiększyło moc cieplną grzejnika przy jednoczesnym
niskim poborze mocy elektrycznej. Zatem przeprowadzone badania wskazują na duży potencjał wykorzystania wentylatorków w celu zwiększenia mocy cieplnej grzejnika bez konieczności jego wymiany.
Słowa kluczowe: grzejnik centralnego ogrzewania, badania eksperymentalne

Experimental research on the possibility of increasing the thermal power of
a central heating radiator
Abstract
As part of actions aimed at improving energy efficiency in the construction industry, methods of increasing
the efficiency of the heating system are sought, e.g. by introducing effective methods of intensifying the
heat output of radiators, without substantially changing their design. The paper presents the results of
experimental research on the use of forced convection to increase the intensity of heat transfer from the
radiator surface. The tests were carried out on a measuring stand with a panel radiator placed in an open
test chamber. The increase in heat exchange intensity was obtained by using 5 computer fans with
adjustable rotational speed mounted on the bottom of the radiator. The tests were carried out for various
values of the heating water mass flow. The analysis of the test results showed that the installation of fans
on the radiator significantly increased the heat output of the radiator with a simultaneous low power
consumption. Therefore, the conducted research shows a high potential of using fans to increase the heat
output of the radiator without the need to replace it.
Keywords: central heating radiator, experimental research
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Zastosowanie radialnych funkcji bazowych
do analizy drgań elementów konstrukcyjnych
1. Wprowadzenie
Drgania poszczególnych elementów konstrukcji, jak i jej całości należą do jednego
z bardziej istotnych problemów ze względu na możliwe skutki drgań wywołanych
nawet niewielkimi amplitudami sił, szczególnie w warunkach rezonansu. Modelowanie
matematyczne tego rodzaju układów mechanicznych prowadzi zazwyczaj do układu
równań różniczkowych zwyczajnych lub cząstkowych, który łącznie z warunkami brzegowymi stanowi problem początkowo-brzegowy. Tradycyjne metody numeryczne rozwiązania takiego problemu wymagają podziału na elementy: całego analizowanego
obszaru, w metodach takich jak Metoda Różnic Skończonych (MRS), Metoda Elementów Skończonych (MES) czy Metoda Objętości Skończonych (MOS), lub jedynie
brzegu obszaru w metodach takich jak Metoda Elementów Brzegowych (MEB). Olbrzymi
nakład pracy włożony w rozwój MES uczynił z niej najbardziej popularną, a nawet
podstawową, metodę przybliżonego rozwiązania problemów początkowo-brzegowych.
Metody przybliżonego rozwiązania problemu początkowo-brzegowego niewymagające
siatki elementów to tzw. metody bezsiatkowe. Metody te podzielić można na dwa typy:
metody obszarowe m.in. bezelementowa metoda Galerkin’a [1], metoda interpolacji
punktowej [2], metoda funkcji Racheva [2] i metody brzegowe, do których należą
m.in. metoda węzłów brzegowych [3], metoda parametrycznych układów równań całkowych (PURC) [4]. W obu typach metodach punkty kolokacyjne umieszczone są
w całym analizowanym obszarze lub jedynie na jego brzegu. Większość wymienionych
metod jest bezsiatkowa jednie w sensie interpolacji rozwiązania, niezbędne są natomiast „komórki” wykorzystywane do całkowania słabego sformułowania wariacyjnego
problemu.
Innym podejściem poszukiwania przybliżonego rozwiązania problemu początkowo-brzegowego jest metoda Kansy [5] bazująca na sformułowaniu silnym i Radialnych
Funkcjach Bazowych (RFB). Metoda ta nie wymaga zastosowania jakichkolwiek
elementów czy komórek, dlatego też zwana jest metodą „prawdziwie” bezsiatkową.
W ciągu ostatnich 25 lat kolokacyjna metoda Kansy znalazła zastosowanie do rozwiązania wielu rożnych problemów mechaniki m.in. analiza dwu i trójfazowych modeli
tkanki [6], problemów wymiany ciepła [7, 8], analizy równań Naviera-Stokesa [9],
analizy pola elektromagnetycznego [2] i wielu innych.
Sukces metod związanych z wykorzystaniem RFB wiąże się z ich podstawową
własnością polegającą na transformacji problemów wielowymiarowych do problemów
jednowymiarowych. W niniejszej pracy wykorzystano kolokacyjną metodę Kansy
majkut@agh.edu.pl, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza.
2 olszewsk@agh.edu.pl, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza.
1

99

Leszek Majkut, Ryszard Olszewski

wraz z wielokwadratową (ang. multiquadric) radialną funkcją bazową do analizy drgań
własnych belki oraz płyty prostej oraz z otworami. W celu wykazania poprawności
i dokładności proponowanej metody obliczeń wszystkie wyniki analizy przybliżonej
porównano z wynikami uzyskanymi metodą analityczną lub z wynikami uzyskanymi
z obliczeń metodą elementów skończonych.
Przy wykorzystaniu funkcji wielokwadratowej bardzo istotnym jest wyznaczenie
tzw. parametru kształtu, od którego zależy kształt funkcji bazowej. W pracy zaproponowano strategię wyboru „optymalnego” parametru kształtu, która związana jest analizą
aproksymacyjną funkcji wymuszenia.
Problem ugięcia belki był już przedmiotem analizy np. [10], natomiast w pracy tej
i podobnych nie uwzględniano wymuszenia od przyłożonej siły skupionej.

2. Metoda bezsiatkowa
2.1. Radialne funkcje bazowe
Funkcja radialna to każda funkcja jednej zmiennej postaci:

(

)

φ j (r ) = φ x − x j
gdzie: x − x j

(1)

jest Euklidesową odległością pomiędzy punktami x i xj. Punkt xj jest nazwany centrum

funkcji radialnej (1). Zmieniając położenia centrów otrzymuje się rodzinę funkcji, która tworzy bazę
wykorzystywaną do interpolacji lub aproksymacji dowolnej funkcji.

Każdą z funkcji bazowych postaci (1) zaliczyć można do jednej z dwóch kategorii:
funkcje o zwartym nośniku, tj. funkcje, które są różne od zera jedynie w sferze o promieniu r (najczęściej r = 1) lub funkcje o nośniku nieograniczonym (r → ∞). Najczęściej wykorzystywanymi funkcjami z pierwszej kategorii są zamieszczone w tabeli 1
funkcje Wendlanda [11]. W tabeli 2 zawarto przykłady funkcji o nośniku nieograniczonym.
Tabela 1. Bazowe funkcje radialne o zwartym nośniku

wymiar przestrzeni
d=1

definicja funkcji
φ(r) = (1 − r )+

definicja funkcji

φ(r) = (1 − r )+3 (3r +1)

d = 2,3

φ(r) = (1 − r )+2

φ(r) = (1 − r )+4 (4r +1)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]
gdzie:
n

(1 − r ) , dla
φ(r) = (1 − r )+n = 

dla
0,

r  0,1
r >1

Tabela 2. Bazowe funkcje radialne o nośniku nieograniczonym

definicja funkcji

 (r) =r
 (r) =r3

nazwa funkcji
liniowa
sześcienna

 (r) = r 2 + c 2

wielokwadratowa
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(r) = r 2lnr
 (r) =

cienkiej płyty

1
wielokwadratowa odwrotna

2

r + c2

 (r) = e −cr

2

Gaussa

Źródło: opracowanie własne na podstawie [6]

Ze względu na dużą popularność w zastosowaniach oraz dobre własności aproksymujące w pracy wykorzystano funkcję wielokwadratową, która w przypadku 1D ma
postać:
 j (r ) =

(x − x j )2 + c 2

(2)

Jak wspomniano wcześniej, kształt funkcji (2) zależy od parametru kształtu c. Wraz
ze wzrostem jego wartości funkcja (2) staje się coraz bardziej płaska, przez to mało
wrażliwa na zmiany odległości pomiędzy punktem x i centrum funkcji radialnej xj.
Problem doboru wartości parametru c jest jak dotąd nierozwiązany.

2.2. Metoda kolokacyjna Kansy
Analizowany problem początkowo brzegowy opisany jest równaniem postaci:
Lu = f (x ), x  Ω

(3)

oraz warunkami brzegowymi postaci:
Bu = g (x ), x  Γ

(4)

gdzie: L jest liniowym operatorem różniczkowym, B jest operatorem opisującym warunki brzegowe,  to
analizowany obszar, zaś  to brzeg tego obszaru.

Idea metody Kansy polega na aproksymacji rozwiązania problemu początkowobrzegowego (3) i (4) za pomocą sumy szeregu rodziny funkcji radialnych tj.:
N

uˆ =  α j  j (r )
j=1

(5)

Współczynniki αj wyznacza się w procedurze kolokacji. W tym celu należy wybrać
zbiór No punktów {x1, x2, …, xNo} należących do obszaru  w których żąda się by
przybliżone rozwiązanie (5) spełniało równanie (3):
N

Luˆ = f ( xi )   α j L  j (ri )= f ( xi )
j=1

(6)

Podobnie należy wybrać zbiór Nb punktów {xNo+1, xNo+2, …, xNo+Nb} na brzegu 
analizowanego obszaru. W tych punktach muszą zostać spełnione równania warunków
brzegowych (4):
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N

 α j B  j (ri )= g ( xi )
j=1

(7)

Równania (6) i (7) stanowią liniowy układ równań, który zapisać można w postaci
macierzowej:
Aα = f

(8)

Z układu (8) wyznaczyć można poszukiwane współczynniki j. W przypadku, gdy
suma ilości wybranych punktów obszaru  tj. No i ilości punktów brzegowych Nb jest
równa ilości punktów centralnych N (No+ Nb=N) układ (8) rozwiązać można stosując
eliminację Gaussa, w przypadku gdy No+ Nb > N układ (8) jest układem nadokreślonym i należy poszukiwać rozwiązania metodą najmniejszych kwadratów np. stosując
rozkład SVD.

3. Belka
W tym punkcie pracy pokazano zastosowanie radialnych funkcji bazowych i metodu
kolokacyjnej Kansy do rozwiązania problemu brzegowego i początkowo-brzegowego
belki. W przypadku problemu brzegowego czyli analizie statycznej belki wyznaczono
linię ugięcia, przebiegi kątów obrotu przekroju, momentu gnącego i siły tnącej proponowaną metodą przybliżoną, a wyniki porównano z wynikami uzyskanymi ze wzorów
analitycznych. W przypadku problemu początkowo-brzegowego wyznaczono czestości
drgań własnych i odpowiadające im wektory własne, są to wielkości wystarczjące do
wyznaczenia odpowiedzi dynamicznej belki na dowolne wymuszenie.

3.1. Analiza statyczna belki
W pracy przez analizę statyczną rozumiane jest wyznaczenie linii ugięcia, kątów
obrotu przekrojów (stycznej do linii ugięcia), przebiegu momentu gnącego i siły tnącej
belki opisanej modelem Bernoulliego-Eulera. Ze względu na to, że celem pracy jest
wykazanie poprawności i dokładności metody bezsiatkowej, wszystkie opisane powyżej
wielkości zostały wyznaczone w 200 punktach belki metodą przybliżoną i metodą
analityczną.
Linia ugięcia w(x) belki opisana jest równaniem:
EI

d 4 w( x)
= f 0 ( x)
dx 4

(9)

gdzie: EI to sztywność na zginanie, f0(x) to obciążenie zewnętrzne przypadające na jednostkę długości belki.

Funkcja w(x) z równania (9) musi dodatkowo spełniać warunki brzegowe. W pracy
analizowano typowe warunki brzegowe belki tj. utwierdzenie (w = 0 i w' = 0),
swobodne podparcie (w = 0 i w'' = 0) i wolny koniec (w'' = 0 i w''' = 0).

3.1.1. Rozwiązanie analityczne
Funkcje linii ugięcia, stycznej, momentu gnącego i siły poprzecznej są opisane
odpowiednio przez:
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(
(

w( x) = 1 / EI f 4 ( x) + C1x 3 / 6 + C2 x 2 / 2 + C3 x + C4
w' ( x) = 1 / EI f 3 ( x) + C1x 2 / 2 + C2 x + C3
EI w' ' ( x) = f 2 ( x) + C1x + C2
EI w' ' ' ( x) = f1 ( x) + C1

)

)

(10)

l

fi −1 ( x) =

w równaniach

 f ( x) ,
i

i = 1,2,3,4. Stałe C1-C4 zależą od warunków

0

brzegowych.

3.1.2. Rozwiązanie przybliżone
Zgodnie z metodą Kansy równanie linii ugięcia belki (9) może być zapisane
w postaci:
N

EI

α

(x − x j )2 + c 2

d4
dx 4

j

j=1

x = xi

= f 0 ( xi )

(11)

gdzie: xi to współrzędne punktów kolokacyjnych i = 1,2,..., No, xj to współrzędne centrów wielkokwadratowych funkcji radialnych xj = 1,2,...N.

We wszystkich analizowanych w pracy przypadkach przyjęto jedną wartość parametru kształtu dla wszystkich funkcji bazowych tj. cj = c. Punkty kolokacyjne {xi},
w każdym z analizowanych przypadków były równomiernie rozłożone wzdłuż długości
belki. Dla każdego i równanie (11) opisuje i-ty wiersz macierzy A z równania (8), 4
ostatnie wiersze tej macierzy zależą od równań opisujących warunki brzegowe.
Po wyznaczeniu współczynników j, możliwe jest wyznaczenie linii ugięcia, stycznej,
momentu gnącego i siły poprzecznej, które opisane są funkcjami:

 (x − x ) + c
N

w( x) =

2

j

j =1
N

w' ( x) =



j

j =1

d
dx

(x − x j )2 + c 2

N

d2
EI w' ' ( x) =
j 2
dx
j =1


N

EI w' ' ' ( x) =

2

j


j =1

j

d3
dx 3

(x − x j )

2

(12)
+c

2

(x − x j )2 + c 2

W przypadku wymuszenia punktowego każda z powyższych funkcji musi zostać
pomnożona przez współczynnik korekcyjny, równy 1/d, gdzie d jest średnią odległością pomiędzy punktami kolokacyjnymi.

3.1.3. Wybór parametru kształtu
Dobór „optymalnej” wartości parametru kształtu jest, jak dotąd, nierozwiązanym
problemem. Szczegółowy przegląd różnych strategii pozwalających na wyznaczenie
tego parametru znaleźć można w pracy [12, 13].
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W niniejszej pracy zaproponowano inną strategię opartą na wyznaczeniu aproksymacji funkcji wymuszenia f0(x) z równania (10), wraz z uwzględnieniem warunków
brzegowych, dla różnych c. Za wartość „optymalną”, w proponowanej strategii, przyjmuje się tą wartość parametru c, dla której błąd zdefiniowany równaniem (11) osiąga
minimum.

RMS = 

x=0 
l

N

d4
j 4
dx
j =1

 

(x − x j )

2

2


+ c − f ( xi ) / EI  dx


2

(13)

Na rysunku 1a pokazano przykład zmian błędu (13) w funkcji parametru kształtu
Górnym ograniczeniem wartości c jest wartość wskaźnika uwarunkowania macierzy
aproksymacji. Standardowe biblioteki algebry liniowej prowadzą do niestabilności rozwiązania, gdy wskaźnik uwarunkowania osiąga wartość rzędu 1017 [12]. Zmiany wartości wskaźnika uwarunkowania macierzy aproksymacyjnej w funkcji parametru kształtu
pokazano na rys. 1b.
5

4.5

4

3.5

RMS

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

parametr kształtu

rys. a
rys. b
Rysunek 1. Zmiana wartości błędu aproksymacji (13) – rys. a i wskaźnika uwarunkowania – rys. b w funkcji
parametru kształtu c wyznaczone dla belki swobodnie podpartej z obciążeniem opisanym funkcją liniową
[opracowanie własne]

3.1.4. Porównanie wyników analizy
W celu oceny „jakości” wyników aproksymacji zdefiniowano następujące błędy
względne (subskrypt a oznacza wyniki analizy analitycznej, subskrypt p – analizy przybliżonej, każdą z funkcji wyznaczono w n = 200 punktów):
E1 =

E2 =

max wa − max w p
max wa
max wa − max wp
max wa

100% ,

100% ,

 (wa ( xi ) − w p ( xi ))2
n

E3 =

i −1

n

,
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l

 (wa − w p ) dx
2

E4 =

0
l

100%

 (wa ) dx
2

0

.

Analizy przeprowadzono dla belki o 4-ch różnych warunkach brzegowych: swobodnie podparta - swobodnie podparta (s-s), utwierdzona – swobodnie podparta (u-s),
utwierdzona – wolny koniec (u-w) i utwierdzona – utwierdzona (u-u) i dla 6-ciu różnych
wymuszeń: stałe f 01 = q , liniowe f 02 = (q2 − q1 ) / l  x + q1 , sinusoidalne f 03 = e  sin (x / l ) ,
paraboliczne

f 04 = a( x − l / 2)2 + bx + q ,

pierwiastkowe

f 05 = d x + q ,

skupione

f 06 = P ( x, l / 2) .

Analizę przeprowadzono dla danych: EI = 1000 Nm2, l = 2.0 m, q = q1 =-100 N/m,
e = -100 N/m, a = -50 N/m3, b = 25 N/m2, d = -75 N/m3/2, P = -100 N.
Wyniki analizy zamieszczono w tabeli 3.
Tabela 3. Błędy analizy przybliżonej belki

brzeg

p-p

u-p

u-w

u-u

wym
.

E1 [%]

E2 [%]

E3

E4 [%]

f01

0,0012

0,0049

0,0004

0,0031

f02

0,0031

0,0016

0,0018

0,0061

f03

0,0018

0,0005

0,0004

0,0032

f04

0,0016

0,0025

0,0005

0,0040

f05

0,0014

0,0025

0,0008

0,0034

f06

0,1141

0,7707

0,0139

0,1194

f01

0,0030

0,0042

0,0006

0,0109

f02

0,0008

0,0041

0,0008

0,0079

f03

0,0023

0,0045

0,0003

0,0066

f04

0,0133

0,0065

0,0011

0,0247

f05

0,0078

0,0051

0,0006

0,0143

f06

0,0416

0,1904

0,0022

0,0456

f01

0,0160

0,0001

0,0007

0,0251

f02

0,0176

0,0039

0,0016

0,0303

f03

0,0118

0,0005

0,0004

0,0167

f04

0,0223

0,0025

0,0008

0,0391

f05

0,0206

0,0014

0,0015

0,0334

f06

0,4688

0,3631

0,1943

0,4286

f01

0,0757

0,0571

0,0730

0,0729
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f02

0,0780

0,0624

0,1852

0,0752

f03

0,0649

0,0454

0,0369

0,0615

f04

0,0769

0,0571

0,0607

0,0738

f05

0,0761

0,0590

0,0392

0,0734

f06

0,0015

0,2061

0,0061

0,0031

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki analizy wskazują jednoznacznie na bardzo dużą dokładność analizy z wykorzystaniem tej metody bezsiatkowej. Wyniki analizy wskazują również na poprawność
zaproponowanej strategii doboru parametru kształtu funkcji radialnych.

3.2. Analiza dynamiczna belki
W pracy przez analizę dynamiczną rozumiane jest wyznaczenie częstości i wektorów drgań własnych. Równanie drgań własnych prostoliniowej belki ma postać:
d 4 w(x)
dx 4
gdzie: λ 4 =  2 

− λ 4 w(x) = 0

A
EI

(14)

,  to częstość drgań belki, A to masa jednostki długości belki, zaś EI to sztywność na

zginanie belki.

Funkcja w(x) z równania (14) musi dodatkowo spełniać warunki brzegowe. W
pracy analizowano typowe warunki brzegowe belki tj. utwierdzenie (w = 0 i w' = 0),
swobodne podparcie (w = 0 i w'' = 0) i wolny koniec (w'' = 0 i w''' = 0).
Zgodnie z metodą Kansy równanie linii ugięcia belki (15) może być zapisane
w postaci:
N

α
j=1

j

d4
dx 4

(x − x j )2 + c2 |x=xi − λ4  α j (xi − x j )2 + c2 = 0
N

(15)

j=1

gdzie: xi to współrzędne punktów kolokacyjnych i = 1,2,..., No, xj to współrzędne centrów wielkokwadratowych funkcji radialnych xj = 1,2,...N.

We wszystkich analizowanych w pracy przypadkach przyjęto jedną wartość parametru kształtu dla wszystkich funkcji bazowych tj. cj = c.
Dla każdego i równanie (15) opisuje i-ty wiersz macierzy A z równania (8), 4
ostatnie wiersze tej macierzy zależą od równań opisujących warunki brzegowe.

3.2.1. Wybór parametru kształtu
Dobór „optymalnej” wartości parametru kształtu jest, jak dotąd, nierozwiązanym
problemem. Szczegółowy przegląd różnych strategii pozwalających na wyznaczenie
tego parametru znaleźć można w pracy [12].
W niniejszej pracy autor proponuje inną strategię opartą na następującym algorytmie:
1. należy określić zakres zmienności parametru c.
2. należy znaleźć wartości ω dla których det A = 0 .
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3. jeżeli wartość ω nie ma stabilnej wartości (dla różnych c) należy wrócić do punktu
1 (zmiana zakresy zmienności c).
4. jeżeli ω osiąga wartość stabilną dla parametru c z pewnego zakresu, jako wartość
c do obliczeń przyjąć można dowolną wartość c z tego zakresu.
Na rysunku 1 pokazano przykładowy przebieg wartości ω w funkcji parametru
kształtu c.
Z analizy obliczeń pokazanych na rysunku 2 wynika, że dla każdej wartości parametru kształtu z zakresu c  0.42 − 1.3 uzyskuje się jedną, stabilną wartość własną.
Przy obliczeniach częstości drgań własnych oraz amplitud drgań wymuszonych wykorzystać można dowolną wartość c z tego zakresu.

Rysunek. 2. Przykładowy przebieg zmian wartości

w funkcji parametru kształtu c [opracowanie własne]

3.2.2. Częstości własne belki
Wykorzystanie metody kolokacyjnej prowadzi do układu równań postaci:
Aα=0

(16)

gdzie elementy macierzy A dane są równaniami:
Ai, j =

d4
dx 4

(x − x j )2 + c 2 |x=xi − λ 4 (xi − x j )2 + c 2

(17)

Cztery ostatnie wiersze macierzy A (16) zależą od warunków brzegowych belki.
Częstości drgań własnych belki tj. niezerowe rozwiązanie układu (11) otrzymuje się
z warunku det A = 0 .

3.2.3. Porównanie wyników analizy
W celu oceny „jakości” wyników aproksymacji częstości drgań własnych uzyskanych
z analizy przybliżonej z wynikami z metody analitycznej zdefiniowano błąd, dany
zależnością (subskrypt a oznacza wyniki analizy analitycznej, subskrypt p – analizy
przybliżonej:
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) 100%

(18)

Wartości błędów wyznaczonych dla 10 pierwszych częstości własnych belek o różnych warunkach brzegowych pokazano na rysunku 3.
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Rysunek 3. Wartości błędów przy wyznaczaniu wartości własnych belek o różnych war. brzegowych
[opracowanie własne]

3.3. Wektory własne belki
Wyznaczenie wektora własnego proponowaną metodą polega na rekonstrukcji
rozwiązania równania (10) dla wyznaczonych wcześniej częstości własnych. W celu
oceny jakości wyników uzyskanych z analizy przybliżonej z wynikami z metody analitycznej. Błąd zdefiniowano zależnością (subskrypt a oznacza wyniki analizy analitycznej, subskrypt p – analizy przybliżonej:

 (X
l

Eiwek =

a
i

)

2

− X ip dx

0

( )
l

100%

(19)

2
X ia dx

0

108

Zastosowanie radialnych funkcji bazowych do analizy drgań elementów konstrukcyjnych

Wyniki porównania pięciu pierwszych wektorów własnych wyznaczonych dla belki
o różnych warunkach brzegowych zebrano w tabeli 5.
Tabela 4. Błędy przy wyznaczaniu wektorów własnych

warunki brzegowe
utwierdzenie – wolny koniec
utwierdzenie – utwierdzenie
swobodne podparcie – swobodne podparcie
utwierdzenie – swobodne podparcie

E1wek
0,0554
0,0063
0,0547
0,0799

E2wek
0,1946
0,0675
0,1591
0,1587

E3wek
0,4313
0,0579
0,2285
0,2664

E4wek
0,9159
0,7485
0,4126
0,5600

E5wek
2,5995
0,9911
0,7006
0,6203

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki analizy zamieszone na rysunku 3 i w tabeli 5 wskazują jednoznacznie na
bardzo dużą dokładność analizy z wykorzystaniem tej metody bezsiatkowej.

4. Analiza dynamiczna płyty
W przypadku płyty, podobnie jak miało to miejsce dla belki, przez analizę dynamiczną rozumiane jest wyznaczenie częstości drgań własnych. Metoda postępowania
pozwalająca na wyznaczenie częstości drgań własnych płyty jest identyczna jak w przypadku drgań belki. Wyznaczenie częstości drgań własnych płyty o grubości h oparto na
modelu Kirchoffa [14], który w tym przypadku przyjmuje postać równania:
 4W
 4W
 4W
+
2
+
− k 4W = 0
x 4
x 2y 2 y 4
gdzie: k =
4

(20)

 2
, przy czym ω jest częstością drgań płyty,
D

μ=ρh jest gęstością płyty przypadająca na jednostkę powierzchni, D =

Eh3
jest walcową sztywnością
12(1 −  2 )

płyty na zginanie.

rys. a – płyta bez otworów

rys. b – płyta z otworami

Rysunek 4. Analizowane płyty [opracowanie własne]

Analizowae płyty pokazano na rysunku 4.
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4.1. Płyta bez otworów
W przypadku płyty bez otwórów, metoda doboru parametru kształtu jest w tym
przypadku identyczna jak dla belki. Analizowaną w pracy płytę pokazano na rysunku
4a. Wykorzystanie metody kolokacyjnej prowadzi do układu równań postaci (16):

Aα=0
Częstości drgań własnych płyty tj. niezerowe rozwiązanie układu (16) otrzymuje
się z warunku det A = 0 . W celu oceny „jakości” wyników aproksymacji częstości
drgań własnych uzyskanych z analizy przybliżonej z wynikami z metody elementów
skończonych, zdefiniowano błąd dany zależnością (subskrypt MES oznacza wyniki
uzyskane z metody elementów skończonych, subskrypt p – analizy przybliżonej:

(
=

p
i

− iMES

iMES

) 100%

(21)

Wartości błędów wyznaczonych dla 15 pierwszych częstości własnych płyty swobodnie podpartej pokazano na rysunku 5.
W pracy analizę przeprowadzono dla płyty stalowej o danych materiałowych:
moduł Younga E = 210 GPa, współczynnik Poissona ν = 0,3, gęstość ρ = 7860 kg/m3
i gepmetrycznych: długość x szerokość = 0,75 m x 0,6 m, grubość h = 0,003m.
W przypadku plyty z otworami – dane te same, a otwory mają śrtdnice d = 0,075m
i rozmieszczone sią w jednakowych odległościach od siebie: odległość pomiędzy
środkam otworów l = 0,15 m.

rys. b – płyta utwierdzona
rys. a – płyta swobodnie podparta
Rysunek 5. Błąd w wyznaczniu wartości częstości drgań własnych płyty bez otworów [opracowanie własne]

4.2. Płyta z otworami
Dla płyty z otworami pokazanej na rysunku 4b, procedura doboru parametru kształtu
jest identyczna jak w dotychczas analizowanych przypadkach. Analizowaną w pracy
płytę z otowrami pokazano na rysunku 4b. Tak jak w poprzednicj przypadkach, wykorzystanie metody kolokacyjnej sprowadza się do zapisaniu układu równań postaci (16).
Częstości drgań własnych płyty z otworami, tj. niezerowe rozwiązanie układu równań

Aα=0
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otrzymuje się z warunku det A = 0 . W celu oceny „jakości” wyników aproksymacji
częstości drgań własnych uzyskanych z analizy przybliżonej z wynikami z metody
elementów skończonych, skorzystano z uprzednio zdefiniowanego błędu zależnością
(21) w której subskrypt MES oznacza wyniki uzyskane z metody elementów skończonych, subskrypt p – analizy przybliżonej.

rys. a – płyta swobodnie podparta
rys. b – płyta utwierdzona
Rysunek 6. Błąd w wyznaczniu wartości częstości drgań własnych płyty z otworami [opracowanie własne]

Wartości błędów wyznaczonych dla 15 pierwszych częstości własnych płyty swobodnie podpartej pokazano na rysunku 6.
Uzyskane wyniki wskazują na dużą dokładność analizy problemu własnego z wykorzystaniem metody bezsiatkowej opartej na metodzie kolokacyjnej Kansy zarówno dla
płyty bez otworów, jak i płyty z otworami.

5. Podsumowanie
W pracy opisano metodę kolokacyjną Kansy oraz jej zastosowanie do analizy statycznej i dynamicznej belki oraz analizy dynamicznej płyty prostokątnej bez otworów
i z otworami. W celu oceny poprawności i dokładności tej metody w analizie statycznej
belki porównano przebiegi ugięcia, pochodnej, momentu gnącego i siły tnącej z przebiegami wyznaczonymi metodą analityczną. Analizę taką przeprowadzono dla belki
o 4-ch różnych warunkach brzegowych i przy 6-ciu różnych wymuszeniach.
W celu oceny poprawności i dokładności proponowanej metody analizy w przypadku
analizy dynamicznej porównano częstotliwości drgań własnych z wartościami wyznaczonymi metodą analityczną (w przypadku płyt porównano częstotliwości drgań własnych z wartościami wyznaczonymi metodą elementów skończonych).
Wyniki analizy wskazują jednoznacznie na bardzo dużą dokładność analizy z wykorzystaniem tej metody bezsiatkowej. Wyniki analizy wskazują również na poprawność
zastosowanej strategii doboru parametru kształtu funkcji radialnych.
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Zastosowanie radialnych funkcji bazowych do analizy drgań elementów
konstrukcyjnych
Streszczenie
W pracy opisano bezsiatkową metodę kolokacyjną Kansy i jej wykorzystanie w analizie strukturalnej belki,
płyty prostokątnej bez otworów oraz z otworami. W pracy opisano zarówno wyniki analizy statycznej
(ugięcie belki), jak i dynamicznej (częstości drgań własnych belki oraz płyt). W obliczeniach wykorzystano
funkcję wielokwadratową. W pracy opisano strategię doboru wartości parametru kształtu. Wszystkie
wyniki porównano z wynikami analitycznymi lub uzyskanymi z obliczeń metodą elementów skończonych
z wykorzystaniem zdefiniowanych różnych błędów względnych pozwalających ocenić jakość aproksymacji.
Słowa kluczowe: metody bezsiatkowe, radialne funkcje bazowe

Application of Radial Basis Function to vibration analysis problems of structural
elements
Abstract
The work concerns the static and dynamic analysis of the Bernoulli-Euler beam and plates with the Radial
Based Functions. The Kansa collocation method was used for determination deflection, slope, bending
moment and shear force of the beam. All results were compared with analytical ones. This method was
also used for determination of eigenvalues and eigenwectors of a beam, a plate with holes. All results were
compared with analytical results of the finite element method.
All results indicate that using of multiquadric (MQ) RBF provide a results with very high accuracy in
comparison to analytical or of the finite element method results structural components.
Keywords: mesh free method, radial basis function
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Ujęcie parametryczne projektowania badań
polimerowego złącza podatnego w konstrukcjach
zespolonych mostowych
1. Wprowadzenie
Historia konstrukcji zespolonych sięga przełomu wieku XIX i XX, kiedy zasada ich
funkcjonowania nie była w pełni jeszcze rozpoznana. Pierwsze wzmianki o badaniach
dotyczących tych konstrukcji datuje się na rok 1922, które były prowadzone w Kanadzie. W Europie zastosowanie tego typu obiektów mostowych stało się powszechne po
II wojnie światowej, ze względu na konieczność szybkiej odbudowy zniszczonej infrastruktury drogowej i kolejowej. Konstrukcje zespolone okazały się dobrą alternatywą
dla klasycznych metod wznoszenia przęseł obiektów mostowych [1].
Zespolenie konstrukcji polega na połączeniu dwóch elementów o różnych właściwościach mechanicznych, tak aby można było je traktować jako jeden układ konstrukcyjny [2]. W literaturze rozróżnienia się dwa typy połączenia ze względu na
stopień zespolenia: pełne i podatne [1]. Najpowszechniej stosowanymi w budownictwie
konstrukcjami zespolonymi są konstrukcje typu stal-beton oraz beton-beton. W budowie
przęseł mostów i wiaduktów w technologii zespolonej powszechnie stosuje się belki
stalowe w konstrukcji typu stal-beton (rys. 2), lub belki sprężone strunobetonowe jako
dźwigary główne typu beton-beton (rys. 1). Drugi człon nazwy w powyższym opisie
odnosi się do wykonywanej na dźwigarach płyty żelbetowej, najczęściej wylewanej na
miejscu budowy (monolitycznej). Płyty pomostu wykonuje się również z prefabrykowanych płyt opieranych na dźwigarach, które następnie pełnią funkcję szalunku
traconego dla monolitycznej płyty. Przykład takiego rozwiązania przedstawiono na
rysunku 2.

Rysunek 1. Wiadukt drogowy WD-3 nad drogą ekspresową S8, przykład konstrukcji typu beton-beton [3]

j.g.pochopien@gmail.com, Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów L-8, Wydział Inżynierii Lądowej,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, www.pk.edu.pl., Sweco Polska sp. z o.o., ul. Wielicka 30,
30-552 Kraków, https://www.sweco.pl.
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Rysunek 2. Most drogowy MS-2a w ciągu drogi ekspresowej S8, przykład konstrukcji typu stal-beton
z płytami prefabrykowanymi pełniącymi funkcję szalunku traconego płyty pomostu [3]

Aby element pomostu i element belki mogły ze sobą współpracować, należy zapewnić
połączenie między nimi. W klasycznych konstrukcjach zespolonych zbrojenie płyty
pomostu jest połączone z elementem dźwigara. W konstrukcjach stalowo-betonowych
w tym celu stosuję się najczęściej opórki sztywne z łącznikami podatnymi w postaci
przyspawanych prętów (rys. 3), trzpienie lub listwy (rys. 4), przez które przepuszczane
jest zbrojenie płyty pomostu. W przypadku konstrukcji, w których rolę dźwigara pełni
prefabrykowana belka strunobetonowa stosuje się wypuszczone pręty zbrojeniowe
nazywane zbrojeniem zszywający, które łączy się ze zbrojeniem płyty monolitycznej.
Kształt takiego zbrojenia przedstawiono na rysunku 5.

Rysunek 3. Przykład opórek sztywnych z pętlami z prętów zbrojeniowych [4]

Rysunek 4. Przykłady metod zespolenia za pomocą trzpieni i listwy z otworami w konstrukcjach
typu stal-beton [5]
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Rysunek 5. Przykład metody zespolenia za pomocą zbrojenia zszywającego wypuszczonego z belki
prefabrykowanej w konstrukcjach typu beton-beton [6]

2. Idea innowacyjnego zespolenia
Istotą innowacyjnej idei jest rozwiązanie oparte na połączeniu podatną warstwą
adhezyjną prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T z płytami prefabrykowanymi, które pełnią funkcję pomostu. W literaturze światowej przedstawiane były różne
propozycje połączenia płyty pomostu z dźwigarami przy pomocy warstw adhezyjnych,
wraz z analizą pracy takich układów konstrukcyjnych [7-10]. Jednak w konstrukcjach
zespolonych obiektów mostowych nie rozważano dotychczas użycia podatnych warstw
adhezyjnych (polimerowych złączy podatnych) o odpowiednio dobranych cechach
materiałowych i geometrycznych, które są w stanie zredukować koncentracje naprężeń
występujące w sztywnych połączeniach (klasycznych i klejonych). Powierzchnia górna
płyt w takim rozwiązaniu byłaby odpowiednio ukształtowana poprzez dostosowanie jej
do planowanych spadków poprzecznych trasy. Innowacyjna metoda podatnego zespolenia jest dedykowana szybkiemu wybudowaniu obiektu mostowego bezpośrednio nad
przeszkodą. Praktycznym celem wdrożeniowym planowanych badań i analiz jest
opracowanie ogólnodostępnego katalogu krótkich konstrukcji mostowych, bazującego
na przedmiotowym rozwiązaniu z wykorzystaniem polimerowego złącza podatnego.
Jest to podejście nowe, ukierunkowane głównie na przyspieszenie procesu budowlanego
z wykorzystaniem typizacji i parametryzacji. Wymaga ono usystematyzowania założeń
dotyczących parametrów badaych próbek polimerowych oraz przedstawienia metody
modelowania obiektów mostowych bazującej na parametryzacji z wykorzystaniem
skryptów programowania wizualnego.

2.1. Polimerowe złącze podatne
W pracy przeanalizowano parametryzację połączenia dwóch elementów na całej
powierzchni styku prefabrykowanej belki strunobetonowej i prefabrykowanej płyty
pomostu z wykorzystaniem polimerowego złącza podatnego. Analiza dotyczy –
o schemacie statycznym jednoprzęsłowej belki wolnopodpartej, najczęściej wykorzystywanej w budowie krótkich obiektów mostowych. Do analiz pracy dźwigarów zostały
przyjęte belki prefabrykowane typu T. Wybór ten został podyktowany geometrią przekroju poprzecznego półki górnej o stałej szerokości 89 cm niezależnej od typu belki
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[6]. Taki dobór skutkuje możliwością wykorzystania dużej powierzchni do sklejenia
elementu dźwigara i płyty. Na rysunku 6 przedstawiono porównanie zespolenia konstrukcji klasycznych i z wykorzystaniem polimerowego złącza podatnego.

a

b

c

Rysunek 6. Przykład rozwiązań standardowych (a), (b) i alternatywnego z zastosowaniem polimerowego
złącza podatnego (c) [11]

2.2. Materiał polimerowy
Analizowane materiały to kleje poliuretanowe Sika PT, Sika PSTF, Sika PM, Sika
PS, Sika PST oraz Sika PTS. Są to dwuskładnikowe kleje elastyczne produkowane
przez firmę Sika przy współpracy z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki
i komercjalizowane przez FlexAndRobust Systems, na mocy umowy licencyjnej na
opatentowaną technologię. Kleje te mogą być stosowane do łączenia elementów
betonowych, metalowych, murowych, drewnianych oraz kompozytowych. Nadają się
również do wykonywania powłok ochronnych. Charakteryzują się one odpornością na
większość czynników atmosferycznych i chemicznych, na które narażone są drogowe
i kolejowe obiekty mostowe, a ponadto właściwościami dźwiękochłonnymi i tłumiącymi drgania. Materiały te wykazują cechy hipersprężyste [12], to znaczy charakteryzują
się wysoką odkształcalnością i energią zniszczenia, korzystną w zastosowaniach w inżynierii sejsmicznej [13-14]. Obecnie analizowane materiały klejące były z powodzeniem
stosowane do wzmacniania konstrukcji belek betonowych za pomocą taśm CFRP,
napraw nawierzchni betonowych, a także we wzmacnianiu konstrukcji murowych,
w tym testowanych na stole sejsmicznym [13-18].

3. Badania materiału polimerowego do budowy modeli obliczeniowych
Do analizy wybrano 6 różnych materiałów poliuretanowych firmy Sika, których
właściwości zostały określone w kartach technicznych. W celu walidacji danych
zawartych w kartach, zaplanowano przeprowadzenie badań wytrzymałościowych na
dwóch maszynach o zróżnicowanych zakresach badawczych zaprezentowanych poniżej (rys. 8). Uzyskane z badań wyniki posłużą do budowy parametrycznych modeli
numerycznych obiektów mostowych. Planowane jest także przebadanie elementów
(o wymiarach zbliżonych do planowanych w katalogu) stanowiących element składowy
budowanych modeli obliczeniowych. Schemat badań przedstawiono na rysunku 7.
Parametryzacja odnosi się zarówno do zmiennych parametrów badań próbek, jak i do
metody parametryzacji modeli, która zostanie wykorzystana do stworzenia walidacyjnych modeli obliczeniowych i geometrycznych. Przykład takiej metody przedstawiono
w niniejszej pracy na przykładzie skryptu programowania wizualnego wykonanego dla
obiektu łukowego.
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Rysunek 7. Schemat planowanych badań [opracowanie własne]

Konstrukcje mostowe jako obiekty liniowe charakteryzują się parametrami geometrycznymi zarówno w przekroju poprzecznym, jak i podłużnym. Każdorazowo geometrię
konstrukcji należy dostosować do przebiegu niwelety trasy i jej przekroju funkcjonalnego. Do dynamicznego wprowadzania w modelach obliczeniowych zmiennych geometrii, wykorzystane zostanie programowanie wizualne w celu stworzenia parametrycznych modeli bazujących na zależnościach pomiędzy elementami modelu.

Rysunek 8. Maszyny wytrzymałościowe do badań próbek na rozciąganie i ścinanie [zdjęcie własne]

3.1. Wytrzymałość na rozciąganie polimerów
W pierwszej kolejności zaplanowano proces badania wytrzymałości na rozciąganie
próbek o kształcie wiosełkowym, w oparciu o normę ISO 527. Do badań przewidziano
próbki typu 1B. Kształt próbek przedstawiono na rysunku 9. Próby pozwolą określić
wytrzymałość analizowanych materiałów w rozciąganiu jednoosiowym.
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Rysunek 9. Geometria próbki wiosełkowej typu 1B zgodnie z normą ISO 527 [opracowanie własne]

Badania zostały sparametryzowane, tak aby niezależnie zbadać próbki każdego
z wybranych materiałów pod kątem różnych zakresów odkształceń, przy uwzględnieniu
zmiennej prędkości ich przyrostu. Przewidziano również testy relaksacji materiałów
oraz sprawdzenie ich zachowania pod obciążeniem cyklicznym.
Próbki każdego z sześciu polimerów (Sika PT, Sika PSTF, Sika PM, Sika PS, Sika
PST oraz Sika PTS) zostaną poddane badaniu niszczącemu, służącemu określeniu krzywej
pierwotnej materiału. Jako zmienny parametr tego badania założono przyrost prędkości
odkształcenia o rząd wielkości, dla bazy pomiarowej równej 50 mm. Przykładowo
pierwsza prędkość przyrostu odkształcenia będzie wynosiła 50 mm*101/min i kolejne
odpowiednio 50 mm*100/min, 50 mm*10-1/min, 50 mm*10-2/min i 50 mm*10-3/min.
Następnie do badania krzywych wtórnych, to znaczy analizy zachowania materiału
pod wpływem obciążeń cyklicznych, wybrano 4 polimery podatne – Sika PM, Sika PS,
Sika PST oraz Sika PTS. Ze względu na ich mniejszą sztywność po związaniu, w porównaniu do Sika PT oraz Sika PSTF, planuje się zastosowanie ich jako prefabrykowanej warstwy podatnej w docelowej konstrukcji zespolonej. Wspomniane wcześniej
polimery Sika PT oraz Sika PSTF, charakteryzujące się większą sztywnością i wytrzymałością, będą pełniły funkcję cienkiej warstwy adhezyjnej. W badaniu krzywych
wtórnych przewidziano testy rozciągania próbek do zmiennych poziomów odkształceń,
odpowiednio 25%, 50% i poniżej 100% oczekiwanego odkształcenia granicznego, odpowiadającego zniszczeniu próbki. Następnie próbki zostaną poddane relaksacji i odciążeniu. W dalszym ciągu badań, wiosełka będą cyklicznie rozciągane i odciążane do
wskazanych wyżej poziomów odkształcenia. Badanie krzywej wtórnej każdej próbki
zakończy się ponownym testem relaksacji. Na rysunku 10 zaprezentowano zależności
program sterowania odkształceniem w czasie podczas badania krzywych wtórnych.

Rysunek 10. Wykres zależności odkształcenia od czasu badania krzywej wtórnej [opracowanie własne]
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3.2. Wytrzymałość na ścinanie polimerów
Za pomocą uchwytów dedykowanych do badania ścinania zostaną przeprowadzone
testy wytrzymałościowe warstw polimerowych. Uchwyty pozwalają na badanie próbek
o zmiennej grubości (rys. 11). Podobnie jak w przypadku próbek wiosełkowych, badania
niszczące zaplanowano przy różnych prędkościach przyrostu odkształceń. Eksperyment na próbkach o różnej grubości, będącej jednym z parametrów badania, pozwoli
określić zależność podatności złącza od jego grubości i ułatwi podjęcie decyzji dotyczącej grubości złącza w konstrukcji docelowej.

Rysunek 11. Geometria uchwytu do badania ścinania o zmiennej grubości próbki [Karta techniczna uchwytu]

3.3. Modele obliczeniowe
Do wstępnej analizy modeli numerycznych wykorzystano program Sofistik. Zbudowano dwa numeryczne modele tarczowe z elementów powłokowych w przestrzeni
dwuwymiarowej. Jeden z modeli reprezentuje element w pełni zespolony, to znaczy
sztywno połączoną płytę z belką, natomiast drugi posiada zamodelowaną warstwę interfejsową o parametrach materiałowych reprezentujących polimer podatny Sika PSTF.
Schemat statyczny obu tarcz odpowiada schematowi statycznemu belki jednoprzęsłowej
wolnopodpartej. Oba modele zostały obciążone siłami od ciężaru własnego, ciężaru
warstw drogowych oraz obciążeniem normatywnym LM1, na podstawie normy do
projektowania konstrukcji mostowych PN-EN 1991-2 Oddziaływania na konstrukcje –
Część 2: Obciążenia ruchome mostów. Wpływ sprężenia w obu modelach pominięto.
Na rysunku 12 przedstawiono porównanie strzałki ugięcia obu uproszczonych modeli
w skali skażonej. Należy zauważyć, że element w pełni zespolony, charakteryzujący
się większym momentem bezwładności, wykazuje mniejsze ugięcie. W przypadku ele119
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mentu z warstwą podatną, ugięcie jest większe ze względu na fakt, przenoszenia obciążeń
jedynie przez element belki przy bardzo podatnym zespoleniu. Aby przedstawić wpływ
warstwy podatnej na model tarczowy, wykonano dwa modele takiej samej belki
i płyty, z warstwą podatną z polimeru Sika PSTF. Warstwę polimeru zamodelowano
na podstawie danych materiałowych określonych w karcie technicznej materiału
polimerowego Sika PSTF. W pierwszym modelu warstwa podatną ma grubość 2 cm,
a w drugim 4 cm. Wyniki ugięć obu modeli przedstawiono na rysunku 13. Model,
w którym warstwa podatna ma mniejszą grubość (2 cm) ugiął się mniej, co oznacza, że
sztywność połączonego za pomocą warstwy podatnej układu belka-płyta bezpośrednio
zależy od grubości zastosowanego polimerowego złącza podatnego. W dalszym etapie
prac zaplanowano zbudowanie bardziej dokładnych modeli z wykorzystaniem oprogramowania Sofistik i Abaqus, w celu dokładniejszego rozpoznania wpływu warstwy
podatnej o nieliniowej charakterystyce.

Rysunek 12. Porównanie ugięcia modelu tarczowego zespolonego – z lewej i modelu z warstwą podatną –
z prawej [opracowanie własne]

Rysunek 13. Porównanie ugięcia modelu tarczowego z warstwą podatną grubości 2 cm – u góry i modelu
z warstwą podatną grubości 4 cm – u dołu [opracowanie własne]

3.4. Badanie rzeczywistego elementu
W celu walidacji wyników modeli numerycznych zaplanowano badanie trzypunktowego zginania elementu o wymiarach zbliżonych do rzeczywistych, które pozwolą
na jego przebadanie w warunkach polowych lub laboratoryjnych. W zależności od
dostępności aparatury i elementów konstrukcyjnych, będzie to zginanie belki prefabrykowanej typu T połączonej z płytami żelbetowymi, pracującej pod obciążeniem stałym
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lub badanie mniejszych belek stropowych z przyklejonymi płytami betonowymi, przy
wykorzystaniu aparatury pomiarowej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Krakowskiej.

4. Modelowanie parametryczne
Ze względu na złożoność geometrii konstrukcji mostowych obecnie coraz bardziej
powszechną metodą modelowania stają się programy pozwalające na parametryzację
elementów obiektu, bazujące na osi trasy, którą ów obiekt prowadzi. Oznacza to, że
wszystkie elementy w modelu zależą od jednej krzywej i od innych elementów. Jednym
z narzędzi, które umożliwia wprowadzenie geometrii w taki sposób jest program Rhino
z wbudowaną nakładką Grasshopper. To oprogramowanie pozwala użytkownikowi na
stworzenie skryptu programowania wizualnego. Skrypt taki bazuje na opisie elementów
konstrukcji za pomocą zależności geometrycznych lub logicznych pomiędzy wybranymi
danymi wejściowymi. Na rysunku 14 przedstawiono przykładowy skrypt projektu koncepcyjnego stalowego mostu kolejowego z wykorzystaniem modelowania parametrycznego. Każdy z bloków w ramkach odpowiada za generację elementów konstrukcji,
na przykład łuków, pomostu, wieszaków czy stężeń wiatrowych.

Rysunek 14. Skrypt odpowiedzialny za geometrię modelu [opracowanie własne]

Wynikiem pracy powyższego skryptu i jego modyfikacji za pomocą suwaków
w polu edycji danych wejściowych jest model geometryczny konstrukcji. Model ten jest
sparametryzowany pod kątem zmienności niwelety, rozpiętości teoretycznej obiektu,
przekrojów poprzecznych elementów oraz innych parametrów geometrycznych. Bardzo
istotną kwestią w podanym przykładzie jest dopasowanie obiektu i jego elementów do
wymagań zachowania skrajni kolejowej. W związku z tym dodatkowym ograniczeniem
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narzuconym w modelu, wymagane jest zastosowanie minimalnej wysokości stężeń
wiatrowych ponad osią niwelety tak, aby żaden z elementów nie kolidował ze skrajnią
taboru kolejowego. Na rysunku 15 przedstawiono efekt modyfikacji kilku wartości
danych wejściowych dla skryptu. Geometria została dopasowana automatycznie i dynamicznie do wprowadzonych danych.

Rysunek 15. Wynik modyfikacji danych wejściowych skryptu [opracowanie własne]

Modelowanie parametryczne skryptami programowania wizualnego w programie
Rhino z nakładką Grasshopper można wykorzystać z powodzeniem do stworzenia modeli
numerycznych obiektów mostowych np. w programie Sofistik, korzystając z dodatkowych narzędzi. W przypadku elementów prętowych takie jak łuk czy belki podłużne,
budowa modelu polega na nadaniu im charakterystyk przekroju poprzecznego i materiału z bazy danych programu obliczeniowego. Jeszcze w programie Rhino, model można
dodatkowo wzbogacić o obciążenia i bezpośrednio przy eksporcie danych przeprowadzić
analizę statyczną. Odpowiednie, dedykowane bloki zadań skryptu tworzą składnię, odpowiedzialną za utworzenie modelu obliczeniowego programu Sofistik (rys. 16). Podobna
metodologia postępowania zostanie wykorzystana przy parametryzacji i analizie modeli
konstrukcji zespolonych ze złączem podatnym.

Rysunek 16. Model obliczeniowy obiektu stworzony na bazie skryptu programowania wizualnego
[opracowanie własne]

5. Wnioski
Informację zgromadzone w niniejszej pracy przedstawiają usystematyzowanie
założeń dotyczących badań i analiz nad polimerowym złączem podatnym pracującym
w zespolonych konstrukcjach mostowych typu beton-beton. Przy użyciu modeli tarczowych wskazano wpływ parametru grubości warstwy podatnej wykonanej z polimeru
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na ugięcie konstrukcji zespolonej. W artykule przedstawiono także zalety płynące z zastosowania innowacyjnej metody parametrycznego modelowania konstrukcji z użyciem
skryptów programowania wizualnego, które pozwalają na dynamiczne wprowadzanie
zmian do modeli obliczeniowych konstrukcji. Ta metoda modelowania będzie wykorzystywana w dalszej pracy do stworzenia parametrycznych modeli konstrukcji zespolonych z polimerową warstwą podatną. W dalszym etapie prac, zostaną wykonane
bardziej zaawansowane modele obliczeniowe i zostanie przeprowadzone badanie elementu rzeczywistego, które pozwoli zweryfikować analizowane modele obliczeniowe.
Opracowanie jest bezpośrednią kontynuacją prac związanych z przygotowaniem
doktoratu w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
i artykułu dotyczącego analizy SWOT przedstawionego rozwiązania. Analiza SWOT
wykazała korzyści płynące z zastosowania polimerowego złącza podatnego w konstrukcjach mostowych, w tym [7]:
• redukcję czasu koniecznego do wykonania prac szalunkowych, zbrojarskich oraz
specjalistycznych takich jak sprężenie konstrukcji;
• zmniejszenie ilości potencjalnych wypadków na budowach, ze względu na krótszy
czas pracy i mniej skomplikowany proces realizacji;
• ograniczenie czasu wyłączeń w ruchu dla infrastruktury drogowej lub kolejowej;
• stosowanie rozwiązań katalogowych usprawniających proces projektowania;
• redukcję czynników korozyjnych na styku dwóch betonów;
• ograniczenie wpływu reologii pomiędzy elementami dźwigarów i płyty pomostu;
• podwyższoną kontrolę jakościową i produkcyjną na etapie prefabrykacji elementów
składowych obiektu mostowego, pozwalającą na uzyskanie oszczędności materiałowych.
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Ujęcie parametryczne projektowania badań polimerowego złącza podatnego
w konstrukcjach zespolonych mostowych
Streszczenie
W artykule omówiono zagadnienie połączenia dwóch elementów w miejscu styku dźwigara i płyty pomostu,
z wykorzystaniem innowacyjnego zespolenia. Przedstawiona praca jest bezpośrednim wynikiem przeglądowej analizy SWOT, przeprowadzonej przez autora i dotyczącej zasadności podejmowania tematyki zastosowania polimerowego złącza podatnego jako alternatywy dla klasycznych metod zespolenia w konstrukcjach beton-beton. Opracowanie traktuje o parametryzacji badań materiałów polimerowych oraz parametryzacji wykorzystywanej do tworzenia modeli obliczeniowych. Na wstępie autor prezentuje dostępne
materiały polimerowe, a następnie omawia ogólne założenia oraz idee wykonywania obiektu z wykorzystaniem polimerowego złącza podatnego. Celem pracy jest usystematyzowanie założeń na temat parametrów
do przeprowadzenia badań próbek polimerowych oraz przedstawienie metody modelowania obiektów mostowych bazującej na parametryzacji z wykorzystaniem skryptów programowania wizualnego. W opracowaniu zawarto założenia dotyczące parametryzacji geometrii docelowych przekrojów, danych materiałowych
oraz zmienności i charakteru obciążeń działających na docelową konstrukcję. Na przykładzie modeli obliczeniowych przedstawiono wpływ grubości polimerowego złącza podatnego na model obliczeniowy.
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Ujęcie parametryczne projektowania badań polimerowego złącza
podatnego w konstrukcjach zespolonych mostowych
Uwzględniono cechy materiałowe wybranych materiałów polimerowych, które pełnić będą funkcję
skleiny. Na podstawie wymienionych założeń, autor prezentuję plan kontynuacji badań i wykorzystania
wyników do dalszych działań badawczych i analiz numerycznych. Praca została oparta na opracowaniach
własnych autora oraz przeglądzie dostępnej literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: parametryzacja, mosty, złącza podatne

Parametric approach to research design of polymer flexible joint in bridge
composite structures
Abstract
The paper discusses the issue of joining two elements at the interface between a girder and a deck slab,
using an innovative polymer flexible joint. The paper is a direct result of a SWOT analysis conducted by
the author and concerning the relevance of the application of a polymer flexible joint as an alternative to
classical methods of composite joints in concrete-to-concrete structures. The paper deals with the
parameterization of polymer materials testing and the parameterization used to create a calculation model.
In the introduction, the available polymer materials and discussion of general assumptions and ideas of
constructing of abridge type object with the use of a polymer flexible joint is presented. The purpose of this
paper is to systematise assumptions about the parameters for testing polymer samples and to present
a method for modelling bridge structures based on parameterization using visual programming scripts. The
paper includes assumptions regarding the parameterization of the geometry of the target sections, material
data and the variability and type of loads acting on the final structure. The influence of the thickness of the
polymer flexible joint on the calculation model is presented as an example of the calculation models. The
material properties of selected polymeric materials, which will act as a bond, have been considered. Based
on these assumptions, a plan to continue the research and the use of the results for further research
activities and numerical analyses is presented. The paper is based on the author's own studies and a review
of the available literature on the subject.
Keywords: parametrisation, bridges, flexible joints
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Opracowanie i budowa nowoczesnej,
zautomatyzowanej linii technologicznej
do wytwarzania katod w bateriach termicznych
specjalnego przeznaczenia
1. Wstęp
Ostatnie lata przynoszą dalszy rozwój i ciągła modernizację przemysłu. W zakładach instalowane są nowoczesne linie technologiczne, automatyzowane są też poszczególne operacje jednostkowe, w tym m.in. procesy rozdrabniania, dozowania, naważania
czy mieszania określonych składników. Należy pamiętać, że jednym z warunków prawidłowego przebiegu niektórych procesów technologicznych w pewnych obszarach
przemysłu, jest konieczność doprowadzenia założonej i wymaganej w danej linii produkcji ilości różnych surowców i dodatków [1]. Bardzo często warunki rozdrabniania
i dozowania, zwłaszcza rozdrabniania selektywnego i odmierzania mikroskładników są
bardzo zróżnicowane, gdyż wynikają zarówno ze stanu skupienia i postaci materiałów,
a także z wymagań dotyczących rytmiczności zasilania maszyn i urządzeń. Niezależnie
od tych uwarunkowań proces dozowania i naważania musi zapewniać równomierne
i precyzyjne (okresowe lub ciągłe) doprowadzenie materiału do mieszarki lub zbiornika
wagi sumującej w ściśle określonej i wymaganej ilości. Dozowanie precyzyjne
wykorzystuje się do wszystkich materiałów, których ilość jednocześnie musi być ściśle
kontrolowana. Do nich zaliczają się różne materiały proszkowe a także inne substancje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wielu produktów. Jednocześnie należy
podkreślić, że szybkość przebiegu wielu procesów technologicznych oraz możliwość
uzyskania produktu o określonych walorach i wymaganiach technologicznych jest
uzależniona w wielu przypadkach od wielkości cząstek przerabianego materiału [1-2].
Równocześnie z procesem dozowania i rozdrabniania należy pamiętać o prawidłowym
i jednorodnym mieszaniu produktów wchodzących w skład określonej mieszaniny [3-5].
Podkreślić należy także, iż producenci szukają rozwiązań, które usprawniają procesy
produkcyjne z wykorzystaniem innych technoogii. Nowoczesne technologie, które
obecnie stosuje się w przemyśle, poprzez komputeryzację i wsparcie zaawansowanych
układów automatycznego sterowania, nie do końca umożliwiają uzyskanie upragnionej
precyzji i późniejsze jej wykorzystanie w każdym z etapów procesu produkcyjnego [6-8].
Wynikiem takiego stanu rzeczy jest utrata wysokiej jakości wytwarzanych produktów,
nawet tych masowych [9,10].
Jednym z istotniejszych obszarów, w które wkraczają nowoczesne technologie produkcyjne, w tym automatyzacja, jest przemysł zbrojeniowy. Jednym z tych kierunków
marcin.lijewski@pit.lukasiewicz.gov.pl Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny,
ul. Jana Pawła II 14 61-139 Poznań.
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nowoczesnej i zautomatyzowanej produkcji są baterie termiczne (baterie rezerwowe)
a dokładniej ich poszczególne części składowe: anoda, katoda czy tabletka grzejna.
Baterie termiczne stanowią osobliwą grupę chemicznych źródeł prądu, a każda z konstrukcji, w porównaniu z innymi bateriami, jawi się jako skomplikowane urządzenie.
Tego typu baterie stosowane są do zasilania układów sterowania i systemów samonaprowadzających rakiet, bomb, pocisków sterowanych i torped czy też w systemach
bezpieczeństwa jak na przykład systemów katapultowania się pilota lub system
uruchamiający zasłony przeciw ogniowe [11-13]. W pierwszym kroku najistotniejszym
elementem stało się opracowanie i wykonanie rozwiązania, które posłużyło do opracowania pilotażowej linii technologicznej do wykonywania katod w bateriach termicznych
(jedna z części baterii termicznej). Dla baterii takich prócz określonych parametrów
elektrycznych, których parametry są tajne, podstawowymi wymaganiami [14-15] są:
• bardzo wysoka niezawodność (praktycznie 100%),
• bardzo długi okres przechowywania od momentu wyprodukowania do momentu
użycia bez utraty parametrów eksploatacyjnych sięgający nawet 25 lat, z czym
wiąże się praktycznie brak samowyładowania,
• bezobsługowość rozumiana głównie jako brak konieczności konserwacji i doładowywania przy jednoczesnej ciągłej gotowości do użycia i możliwości natychmiastowej aktywacji – pozwala to zamontować baterię na stałe w urządzeniu wyższego
rzędu,
• dopuszczalny szeroki zakres zewnętrznej temperatury w czasie pracy wynoszący
zazwyczaj 100 do 150 stopni np. od -50ºC do +55ºC,
• hermetyczność – obudowa baterii powinna być całkowicie szczelna gdyż ewentualne wydostające się z jej wnętrza substancje mogłyby zaszkodzić urządzeniu
zasilanemu przez baterię,
• wysoka odporność na niekorzystne warunki klimatyczne przechowywania – baterie
takie powinny być odporne na tzw. szoki termiczne, czyli skokowe zmiany temperatury, (ich wysokość przekracza 100 stopni) oraz działanie wysokiej wilgotności
(min. 90%) w podwyższonej temperaturze,
• wysoka odporność mechaniczna – narażenia, jakim może podlegać bateria to
zarówno drgania sinusoidalne o szerokim zakresie częstotliwości, udary z przyspieszeniem kilkudziesięciu g czy swobodne upadki.
W zależności od przeznaczenia, baterie te charakteryzują się czasem aktywacji od
0,1 do kilku sekund i efektywnym czasem pracy od kilku sekund do kilkudziesięciu
minut, a wartości napięcia i natężenia dostosowane są do wymagań użytkownika [15].
Powyższe właściwości wynikają z budowy baterii.
Prezentowany zakres pracy i wyniki obejmują obszar przemysłu zbrojeniowego.
W związku z tym, autorzy pracy nie mogą prezentować szczegółowo uzyskanych wyników i prac w tym obszarze. Prezentowane wyniki stanowią dopuszczalne dane jakie mogą być publikowane.

2. Cel pracy
Celem prezentowanej pracy było opracowania nowoczesnej i unikatowej linii technologicznej do wytwarzania katod do baterii termicznych dla przemysłu zbrojeniowego (specjalnego przeznaczenia). Podstawowym celem pracy było opracowanie
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i budowa modułowego system dozowania i mieszania materiałów proszkowych. Opracowane urządzenie opiera się na systemie ultradźwiękowym, które pozwoliło na dozowanie materiałów sypkich z dużymi wydajnościami i wysoką precyzją. Jest to dozowanie
wykorzystujące sprzężenie zwrotne korygujące prędkość dozowania w zależności od
ilości podawanego produktu głównego. Jednocześnie celem pracy było założenie, iż
urządzenie będzie posiadało funkcje uczenia się, dzięki czemu zmiana dozowanego
proszku jest bardzo prosta i szybka.
W pracy zostały także opracowane założenia technologiczne oraz został wykonany
system kontroli jakości produktu wraz z systemem selekcji produktu. Kolejnym celem
pracy było opracowanie eksperckiego systemu doboru modułów i parametrów procesu
produkcyjnego, który będzie ograniczał koszty procesów technologicznych, czas
doboru parametrów oraz pozytywnie oddziaływał na środowisko, poprzez zmniejszenie
ilości testów służących optymalizacji procesu produkcyjnego.

3. Założenia dotyczące urządzenia
Głównym założeniem opracowania pilotażowej instalacji jest znaczne zwiększenie
wydajności produkcji katod do baterii termicznych (wykonanie do 300 sztuk każdego
elementu na zmianę, przy aktualnej produkcji około max 100 sztuk na zmianę),
poprawę powtarzalności wykonywanych elementów, co zmniejszy wydatnie ilość
elementów wadliwych oraz poprawę ergonomii pracy. Wykonywane dotychczas prace
przy produkcji katod do baterii termicznych to ręczne operacje wymagające użycia
dużej siły fizycznej i/lub precyzji, w niewygodnej pozycji, podczas pracy w komorze
rękawicowej. Jest to proces czasochłonny i cechuje się brakiem powtarzalności, dlatego
istotnym zabiegiem jest przyjęcie odpowiednich założeń i koncepcji do opracowania
kompleksowej i zautomatyzowanej linii do wytwarzania katod grzejnych na rzecz
przemysłu zbrojeniowego. Dzięki realizacji przyjętych założeń, zastąpiona praca ręczna
została działaniem automatu a rola operatora, sprowadzona została do dozorowania
procesu i kontroli jakości.
Kolejnym założeniem pracy było opracowanie systemu dokładnego dozowania.
System naważania opiera się na dozowniku grawimetrycznym netto, który osiąga bardzo
wysoką dokładność dozowanych materiałów, metodą utraconej wagi (zakładane do
0,001 g), nie degradując produktu oraz całkowicie eliminując niebezpieczeństwo
dostania się ciał obcych. Dzięki małej wadze całego układu oraz bardzo niskiej amplitudzie drgań (ok. 3 m) napędu głównego powodującego ruch towaru, została osiągnięta
wysoka dokładność odczytów tensometrycznych, a dzięki wysokiej częstotliwości
wymuszającej ( 20-40 tys. Hz) układ nie powoduje zakłóceń odczytów pomiarowych.
W celu dokładniejszego osypywania się materiału wprowadzone zostało dodatkowe sito
ze stali nierdzewnej na końcu rury wysypowej, które pobudzane tą samą częstotliwością drgań, rozprasza proszek umożliwiając jeszcze dokładniejszy pomiar masy.
Przedstawione rozwiązanie dozownika grawimetrycznego posiada możliwość pracy
w trybie automatycznym, statycznym lub dynamicznym z dostosowaniem precyzji
dozowania w czasie zmiennej naważki produktu głównego. Proces ten może być
wykorzystywany zarówno w cyklu dozowania ciągłego lub okresowego, w zależności
od potrzeb realizowanej technologii. Jednocześnie podkreślić należy, iż dozownik ten
nie wymaga czasochłonnej kalibracji przy zmianie dozowanego materiału. Dozownik
grawimetryczny posiada funkcje automatycznej kalibracji i w sposób ciągły monitoruje
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proces dozowania. Do podstawowych założeń urządzenia, które będą charakteryzować
finalne rozwiązanie 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.
Kolejnym założeniem dotyczącym budowy systemu było wykonanie systemu kontroli
i selekcji wyrobów. Korzyścią zastosowania systemu 100% kontroli wyrobów, jest
ograniczenie ilości niezgodności wyrobów końcowych oraz sprostanie wymagań jakie
są kierowane ze strony klienta końcowego – przemysłu zbrojeniowego.

4. Budowa linii technologicznej
Wykonanie poszczególnych stanowisk uwzględnia wytyczne uzyskane w ramach
realizacji prac badawczych. Poniżej wyszczególniono zakres prac realizowanych wraz
z ich opisem.
1. Zaprojektowana i wykonana została komora z atmosferą ochronną o gabarytach
dostosowanych do urządzeń wytwórczych i kontrolnych, które muszą się w nich
mieścić. Komora ta wyposażona jest w instalację argonową, instalację elektryczną,
system monitorujący atmosferę na obecność pary wodnej i tlenu oraz urządzenia
osuszające atmosferę, śluzy zewnętrzne i łączące oraz pompy próżniowe.
2. Opracowane i wykonane zostało stanowisko, system dozowania mas katodowych
(poszczególnych składowych), które jest jednym z modułów kompleksowego
systemu do wytwarzania katod w bateriach termicznych. System ten opierał się na
dozownikach o określonej dokładności (precyzji) podawania, które są odpowiednio dobrane dla poszczególnych materiałów proszkowych.
3. Opracowane i wykonane zostało stanowisko odbioru mas podawanych, po którym
odbywa się proces mieszania podanych proszków pierwotnych. Istotnym elementem są odpowiednie właściwe wytworzenie jednorodnej mieszaniny proszkowej.
W następnym kroku odbywa się proces dozowania właściwej mieszaniny proszkowej z dokładnością masy nasypu +/-1% lub mniej.
4. Kolejny etapem pracy było zaprojektowanie systemu rozprowadzania materiału
proszkowego i system do podawania zbrojenia katody. Pierwszy element jest
bardzo istotny. W przypadku katod należy równomiernie rozprowadzić materiał
(proszek) celem uniknięcia zmian grubości wyrobu a tym samym zmian właściwości (w tym mechanicznych). W przypadku nierównomiernego rozprowadzenia
materiału, będą miejscowe defekty wyrobu co będzie powodowało podatność na
uszkodzenia mechaniczne. Równocześnie w ramach tego punktu został opracowany system transportu (podawania) zbrojeń katody. Zbrojenie katody stanowi
siatka metalowa z podstawą (blaszką), która jest bardzo delikatnym elementem
podatnym na uszkodzenia mechaniczne. Każde uszkodzenie mechaniczne zbrojenia
powodować może zaburzenie pracy układu oraz wpływać na właściwości mechaniczne wyrobu końcowego. Dlatego bardzo istotnym elementem jest prawidłowe
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zaprojektowanie systemy rozprowadzania proszku i podawania zbrojenia. Całość
musi uwzględniać odpowiedni system kontroli pracy.
5. Opracowanie wytycznych i parametrów prasowania katod. W ramach tego poddziałania został zaprojektowany moduł prasowania w skład którego wchodzi: prasa
hydrauliczna, układ do odbierania wyrobów, narzędzia do prasowania i system
kontroli parametrów procesu.
6. W ramach kolejnego etapu prac został zaprojektowany system czyszczenia narzędzi
po prasowaniu i odbioru wyrobu gotowego. W przypadku proszków metali właściwości proszku mają istotne znaczenie w procesie prasowania i żywotności narzędzi
do prasowania. Każda cząstka proszku, która będzie pozostawiona w układzie
może być przyczyną do niszczenia narzędzi do prasowania lub zatarcia. Rozwiązanie to układ czyszczenia sprężonym gazem (atmosfera ochronna). Całość
podlegała systemowi kontroli.

4.1. Wytyczne do budowy linii technologicznej
Pierwszym etapem pracy było określenie parametrów prasowania materiału proszkowego stosowanego na katody, czyli m.in. ciśnienie prasowania, czas trwania procesu
prasowania oraz należało zaprojektować i wykonać minimum 2 rodzaje narzędzi do
prasowania (narzędzia badawcze). W ramach tego etapu prac, należało także wyznaczyć parametry procesu rozgarniania materiału proszkowego. Parametry jakie należało
opracować to: prędkość obrotowa rozgarniacza, czas trwania procesu rozgarniania,
charakterystyka przebiegu procesu (zmiany prędkości rozgarniania w funkcji drogi
rozgranicza) oraz charakterystyka procesu wyprowadzania rozgarniacza z układu narzędzi. Zadanie to obejmowało także wyznaczenie charakterystyki zależności zmian
proporcji składników materiału i aglomeracji cząstek na właściwości mechaniczne wykonanych wyprasek. Wykonane zostały także tablice charakterystyk dla określonych
zakresów aglomeracji, w których wyznaczono przedziały w/w parametrów materiału
(w tym składników mieszanki). Wykonane zostały przedziały stopni aglomeracji.

4.2. Budowa linii technologicznej
Na podstawie uzyskanych badań i wytycznych została wykonana pilotażowa linia
technologiczna do wytwarzania katod w bateriach termicznych (rys. 4.1). Stanowisko
składa się z podstawowych elementów takich jak:
• System podawania/dozowania materiału proszkowego;
• System podawania rusztowań (wzmocnień) katod;
• System rozgarniania (rozprowadzania) materiału proszkowego;
• Prasa hydrauliczna;
• Układ odbioru wykonanych detali;
• Układ czyszczenia narzędzi do prasowania;
• System sterowania;
• Komora ochronna;

130

Opracowanie i budowa nowoczesnej, zautomatyzowanej linii technologicznej do wytwarzania katod
w bateriach termicznych specjalnego przeznaczenia

a

b

c

d

Rysunek 4.1. Pilotażowa linii technologicznej do wytwarzania katod w bateriach termicznych: a) widok
z komorą ochroną, b) widok stanowiska bez komory ochronnej, c) widok wykonanego stanowiska,
d) stanowiska robocze [opracowanie własne]

Całość urządzenia została tak skonstruowana, aby pozwalała na podłączenie systemu
kontroli i selekcji wyrobów. Zasada działania urządzenie opierał się na układzie 4 gniazd
technologicznych ulokowanych na stole obrotowym, którego ruch powoduje wykonywanie poszczególnych operacji technologicznych. Istotnymi parametrami procesu są:
ciśnienie prasowania (nacisk jednostkowy), prędkość prasowania, dokładność dozowania proszku, prędkość dozowania, stabilny system podawania rusztowań (wzmocnień
katod) i odbioru katod. W ramach opracowania technologii produkcji wykonane zostały
następujące prace:
• określono pakiet danych wejściowych i wyjściowych;
• wytypowano i zakupiono poszczególne części, podsystemy i urządzenia spełniających określone wymagania;
• zakupiono dostępno na rynku materiały i podzespoły;
• wykonano własne poszczególne podzespoły całego urządzenia;
• zakup dostępnych na rynku urządzeń i wyposażenia standardowego;
• skompletowanie poszczególnych stanowisk instalacji pilotażowej do wytwarzania
i kontroli katod do baterii termicznych oraz jej uruchomieniu;
• weryfikacja poprawności działania modelu linii technologicznej;
• przegląd rozwiązań utrzymania wymaganych warunków;
• dobór konkretnych rozwiązań technicznych;
• sporządzenie dokumentu opisującego cały proces technologiczny.
Na poniższych rysunkach (4.2-4.5) przedstawione zostały 4 gniazda technologiczne,
produkcyjne urządzenia.
131

Marcin Lijewski, Sławomir Styczyński, Marcin Kempka

Rysunek 4.2. Układ podawania półproduktów wraz z systemem zasypu proszku [opracowanie własne]

Rysunek 4.3. Układ rozgarniania wraz z rozgarniaczami proszku [opracowanie własne]

Rysunek 4.4. Układ czyszczenia narzędzi (dyfuzor przedmuchu) [opracowanie własne]
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Rysunek 4.5. Układ prasowania, odbioru wyrobów i kontroli [opracowanie własne]

4.3. Określenie założeń technologicznych oraz budowa systemu kontroli jakości
produktu wraz z systemem selekcji produktu
W pracy zostały opracowane założenia technologiczne oraz budowa systemu kontroli
jakości produktu wraz z systemem selekcji produktu. Podstawowe założenia systemu:
• Kontrola masy;
• Kontrola optyczna jakości wyrobu;
• Sprzężenie systemu z systemem naważania proszku;
• Przygotowanie danych do systemu eksperckiego.
Układ pomiarowy bazuje na silniku z trzema położeniami (położenie zero – odbiór
tabletki, położenie lewa strona – wyrób dobry, położenie prawa strona – wyrób nieprawidłowy). Na tak dobranym silniku umieszczony został stolik, na który są podawane
wyroby. W układzie należało zapewnić bezpieczny odbiór i przemieszczanie wyrobów.
W tym celu należało zaprojektować i wykonać kontrolowany system odbioru wyrobów.
Na poniższym rysunku (4.6) przedstawiono koncepcję systemu analizy i selekcji
wyrobów.

Rysunek 4.6. Gniazdo/system kontroli i selekcji wyrobów [opracowanie własne]

W ramach prac dotyczących systemu kontroli, został zdefiniowany układ pomiarowy
masy końcowej wyroby. Układ pomiarowy to czuły tensometr (belka tensometryczna –
rys. 4.7), na którym zamontowany został specjalny stolik, na który są umieszczane
wyroby (katody). Rysunek poglądowy przedstawiono poniżej.

Rysunek 4.7. Wytypowana belka tensometryczna [opracowanie własne]
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Wytypowana belka tensometryczna to precyzyjny czujnik tensometryczny przeznaczony do ważenia ładunków statycznych. Uwzględniając przyjęte wymagania do
tensometrycznego pomiaru masy wybrano wstępnie przetwornik typu PW6CMR/3 kg
firmy HBM o poniższych parametrach:
• nośność tensometru: 3000 g;
• ilość działek wewnętrznych: 15000;
• minimalna działka odczytowa: 0,2 g;
• klasa dokładności: C3MR;
• stopień ochrony: IP67;
• materiał: aluminium.
Zakładana nośność wynika z całkowitego pomiaru układu (konstrukcja oraz wyroby).
Dokładność – działka odczytu pozwoliła na dokładną analizę masy wyrobów (zgodnie
w wymaganiami przedstawionymi przez partnera w projekcie).

4.4. System kontroli wizyjnej
Na podstawie analizy warunków pracy (zapylenie, zróżnicowane oświetlanie
w komorze, etc.) oraz aktualnie dostępnych metod optycznej analizy, podjęto decyzję
aby system kontroli wizyjnej, stanowiła kamera inteligentna, wraz z oświetlaczem na
podczerwień (najbardziej wygodny jest wbudowany oświetlacz). System kontroli
wizyjnej pozwala na:
• ocenę jakościową sprasowanego materiału, na tej podstawie, zakwalifikowanie próbki
jako dobra, akceptowalna lub nieakceptowalna, w odniesieniu do próbki referencyjnej;
• kontrolę produktów w maksymalnym czasie 30 s;
• kontrolę produktów podczas ich zatrzymania i spozycjonowania z błędem w zakresie
kilku milimetrów;
• kontrolę pojedynczego wyrobu.
W celu sprawdzenia skuteczności działania systemu, charakterystyce podstawowych
parametrów urządzenia, przeprowadzone zostały testy dostępnych na rynku kamer.
Testy były realizowane z wykorzystaniem monochromatycznej kamery (inteligentna)
o rozdzielczości 640 x 480 px. Kamera została zamontowana pod kątem prostym do
powierzchni, na jakiej zostały umieszczone próbki. Do testów wykorzystany był obiektyw o ogniskowej 12 mm. Odległość robocza (kamera od próbki) wynosiła 210 mm od
frontu kamery do badanej próbki. Taki układ pozwolił na uzyskanie pola widzenia
o wymiarach ok. 60 x 45 mm. Do oświetlenia stanowiska podczas testów użyto oświetlacza wbudowanego, emitującego światło czerwone.
Podane wyżej odległości są traktowane jako wartości przybliżone, a nie dokładne
wymiary. Na podstawie przeprowadzonych prób, zaobserwowano iż dopuszczalna jest
niewielka zmiana odległości roboczej, przekładająca się na zmianę pola widzenia. Podczas konstrukcji układu montażu kamery, należało uwzględnić możliwość niewielkiej
zmiany ułożenia stanowiska, w celu podniesienia jakości rejestrowanego obrazu.
W przypadku dużej różnicy odległości jest konieczność zmiany obiektywu w kamerze.
Ocena wyrobów realizowane jest w oparciu o cyfrową analizę obrazu. W systemie
wprowadzony jest obraz wzorcowy (zdefiniowana jakość wyrobów: dobra, akceptowalna lub nieakceptowalna), która jest określona na podstawie analizy odbiorcy końco-
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wego. Tak przygotowane wzorce są scharakteryzowane obrazem cyfrowym (zdefiniowane procentowe zmiany barw), który pozwoli na selekcję wyrobów.
Na poniższych rysunkach (rys. 4.8) przedstawione zostały (zdefiniowane przez
użytkownika końcowego) trzy rodzaje próbek: dobre, akceptowalne i nieakceptowalne.
a)

b)

c)

Rysunek 4.8. Przykłady próbek wytypowanych do badań optycznego systemu wizyjnego, wyroby: a) dobre,
b) akceptowalne, c) nieakceptowalne [opracowanie własne]

Dla scharakteryzowanych próbek, wykonane zostały zdjęcia z użyciem kamery
optycznej (rys. 4.10). Na poniższym rysunku przedstawione zostały przykładowe
zdjęcia próbek.

Rysunek 4.9. Zdjęcia próbek: a) dobra, b) akceptowalna, c) nieakceptowalna [opracowanie własne]
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4.4.1. Dane z obserwacji i systemu
Kontrola opiera się na wykorzystaniu jednego narzędzia wizyjnego (Blob). Narzędzie
działa na podstawie wyszukiwania zbiorów pikseli o wskazanym poziomie jasności.
Na tej podstawie zostały zdefiniowane następujące parametry:
• Definicja obszarów.
Na zarejestrowanych zdjęciach, warstwa proszku bez defektów, jest w szarym,
powtarzalnym odcieniu, całkowite ubytki są zbliżone do barwy białej, natomiast miejsca
o uszkodzonej warstwie proszku są widocznie ciemniejsze. Na podstawie danych o wielkości największego skupiska pikseli system wizyjny kwalifikuje poszczególne próbki
badane. Różnice pomiędzy analizowanymi próbkami (zgodnie z podziałem) są wystarczające do jednoznacznego podziału. Istotnym elementem jest także sprawdzenie osiowości pierścienia bez naprasowanej warstwy (jasny okrąg) w stosunku do koła warstwy
naprasowanej. Ze względu na ciemne tło, konieczne stało się dodanie narzędzia lokalizacji jasnego okręgu, w celu znalezienia dokładnej pozycji próbki i na tej podstawie
dobranie regionu wyszukiwania blobów.
• Podział obszarów.
Wstępny podział odbywa się na podstawie znajdowania poprawnej powierzchni –
koloru szarego. W otrzymanych dobrych próbkach liczba szarych pikseli znajduje się
w przedziale od 95300 do 97000 px, akceptowalnych od 93900 do 96100 px, a złych
od 79000 do 94400 px. Ta część programu pozwala odrzucić zdecydowaną większość
(90% otrzymanych próbek) nieprawidłowych elementów. Pozostałe są eliminowane
poprzez znajdowanie stosunkowo dużych skupisk białych pikseli (powyżej 600) oraz
czarnych pikseli (powyżej 1200). Aby odróżnić próbki akceptowalne od dobrych
wyszukiwane są niewielkie białe bloby (20-100 px) oraz sprawdzany jest błąd okrągłości
okręgu do lokalizacji, aby wyeliminować nierówne nałożenie proszku (rys. 4.10).
Wyniki analizy numerycznej obszarów:
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a)

b)

c)

Rysunek 4.10. Numeryczna analiza próbek: a) dobra, b) akceptowalna, c) nieakceptowalna [opracowanie własne]

Odległość pomiędzy badanym detalem, a kamerą powinna być stała. Zmiana ustawienia odległości, może negatywnie wpłynąć na działanie systemu. Zalecane jest
przynajmniej częściowe osłonięcie miejsca inspekcji od światła zewnętrznego. Czas
wykonywania analizy podczas testu nie przekraczał 600 ms. Tło miejsca kontroli
powinno być zauważalnie różne (jaśniejsze lub ciemniejsze) od koloru kontrolowanego
proszku.
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4.5. System ekspercki
W ramach pracy został zaprojektowany i opracowany system ekspercki, ułatwiający
obsługę urządzenia i wspomagający operatora. Zakres realizowanych prac pozwolił na
opracowanie struktury projektowanego systemu eksperckiego. Projektując strukturę
systemu eksperckiego, zostały wyróżniono następujące elementy:
• baza wiedzy (np. zbiór reguł);
• baza danych (np. dane wejściowe, wyniki pomiarów, hipotez);
• procedury wnioskowania – maszyna wnioskująca;
• procedury objaśniania – objaśnia strategię wnioskowania;
• procedury sterowania dialogiem – procedury wejścia\wyjścia umożliwiają formułowanie zadań przez program;
• procedury umożliwiające rozszerzenie oraz modyfikację wiedzy – pozyskiwanie
wiedzy.
W ramach pracy zostały scharakteryzowane i zdefiniowano poszczególne parametry,
dane wzorcowe i układy powiązań danych. Poddano analizie sposoby przedstawiania
poszczególnych danych. Określono wymagania minimalne, dotyczące danych charakteryzujących produkt i proces. W zadaniu zostały zdefiniowane i uwzględnione następujące parametry:
1. Czasy:
• nasypywanie,
• prasowanie (wpisana przez użytkownika),
• rozgarnianie (wpisana przez użytkownika),
2. Prędkość rozgarniania (w tym określanie kierunków „lewy” i „prawy”) wpisana
przez użytkownika. Prędkość dochodzenia rozgarnicza do proszku i sekwencja
dochodzenia (charakterystyki ruchu rozgarniacza, charakterystyka procesu
rozgarniania).
3. Gęstość produktu (wpisana przez użytkownika).
4. Ciśnienie prasowania. Zdefiniować dla określonego produktu i wyrobu.
5. Wilgotność/atmosfera – warunki procesu, które w istotny sposób decydują o procesie i produkcie.
6. Masa wyrobu – dane z systemu kontroli i separacji produktu. Układ kompatybilny
z dozowaniem.
7. Dane z kamery (do 10 inspekcji) - szczegółowe dane końcowe. Obszary inspekcji –
pierścień nienaprasowanego proszku (osiowość) oraz obszary defektów lub wyroby
zgodne.
8. Masa zasypu proszku (wpisana przez użytkownika). System dozowania kompatybilny z systemem eksperckim.
9. Pomiar ilości wyrobów (dobry/zły) oraz analiza wydajności systemu.
10. Koncepcja zapisu krytycznych obrazów\wyrobów nieprawidłowych. Na tej podstawie można prowadzić analizę wyrobów. Pozwala na szczegółową analizę
warunków pracy, parametrów oraz przyczyn zdarzenia.
Na poniższych rysunkach (rys. 4.11-4.14) przedstawione zostały przykładowe
wizualizacje oraz struktura przykładowych okiem systemu.
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a

b

Rysunek 4.11. System ekspercki: a) widok systemu - strony startowej systemu, b) widok menu systemu
eksperckiego (kompatybilne z rzeczywistą budową urządzenia) [opracowanie własne]

Rysunek 4.12. System ekspercki: a) widok menu zadawanych parametrów pracy b) widok zadawanych
parametrów czasu prasowania wraz z wizualizacją wyniku, c) widok zadawanych parametrów prędkości
rozgarniania wraz z wizualizacją wyniku [opracowanie własne]

W ramach systemu został opracowany moduł pozwalający na archiwizowanie poszczególnych parametrów procesu (np. rozgarnianie, prasowanie). Wszystkie prowadzone próby/procesy mogą być w sposób automatyczny zapisane do plików tekstowych.
Na poniższych rysunkach (4.13-4.14) przedstawiono przykładowe zarchiwizowane
parametry procesu.

Rysunek 4.13. Przykład archiwizacji wyników systemu oraz uzyskanych danych – dotyczy parametrów
procesu prasowania (format tekstowy) [opracowanie własne]
139

Marcin Lijewski, Sławomir Styczyński, Marcin Kempka

Rysunek 4.14. Przykład archiwizacji wyników systemu oraz uzyskanych danych – dotyczy parametrów
procesu rozgarniania materiału proszkowego (format tekstowy) [opracowanie własne]

5. Podsumowanie
Z uwagi na charakter zastosowania wyników projektu (przemysł zbrojeniowy) nie
można szczegółowo przedstawić uzyskanych rezultatów oraz przebiegu prac badawczych. Na podstawie przeprowadzonych prób i badań postawiono następujące wnioski:
• Wykonano badania procesu rozgarniania, nasypywania, prasowania celem określenia wytycznych do urządzenia.
• Wykonano innowacyjny i dokładny układ naważania materiału proszkowego.
• Na podstawie w/w badania możliwe było opracowanie podstawowych wytycznych
do wykonania urządzenia wraz z poszczególnymi gniazdami technologicznymi.
• Opracowano wytyczne dotyczące procesu technologicznego produkcji katod do
baterii termicznych.
• Wykonany system analizy i segragacji wyrobów pozwala na 100% eliminację
wyrobów niezgodnych
• System ekspercki stanowi wygodne narzędzie dla użytkownika. Jest on sukcesywnie rozbudowywany przez użytkowników.
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 Operacyjnego 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 – Poznański Instytut Technologiczny –
Poznań. Konsorcjanci projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali
Nieżelaznych w Gliwicach; iPRO Sp. z o.o. w Gnieźnie.
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Opracowanie i budowa nowoczesnej, zautomatyzowanej linii technologicznej
do wytwarzania katod w bateriach termicznych specjalnego przeznaczenia
Streszczenie
Jednym kierunków, w którym należy postawić na rozwoju nowoczesnej i zautomatyzowanej produkcji, są
baterie termiczne (baterie rezerwowe) a dokładniej ich poszczególne części składowe: anoda, katoda czy
tabletka grzejna. Baterie termiczne stanowią osobliwą grupę chemicznych źródeł prądu, a każda z konstrukcji, w porównaniu z innymi bateriami, jawi się jako skomplikowane urządzenie. Tego typu baterie
stosowane są do zasilania układów sterowania i systemów samonaprowadzających rakiet, bomb, pocisków
sterowanych i torped czy też w systemach bezpieczeństwa jak na przykład systemów katapultowania się
pilota lub system uruchamiający zasłony przeciw ogniowe.
W ramach pracy zostały przedstawione podstawowe założenia dotyczące budowy linii technologicznej do
wytwarzania katod w bateriach termicznych przeznaczonych dla przemysłu zbrojeniowego. Przedstawione
zostały cele pracy, w których podstawowym zagadnieniem było opracowanie innowacyjnego i dokładnego
urządzenia do dozowania masy katodowej. Scharakteryzowane zostały podstawowe wymagania dotyczące
tego systemu oraz specyfikacje warunków pracy. W dalszym etapie pracy przedstawione zostały założenia
technologiczne dotyczące systemu kontroli i selekcji wyrobów oraz systemu eksperckiego. Opisane zostały
poszczególne części linii technologicznej (gniazda technologiczne) wraz z ich charakterystyką. Przedstawione
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zostały założenia dotyczące urządzenia oraz przybliżona została ogólna budowa linii technologicznej wraz
z głównymi wytycznymi.
W ramach pracy wykonano badania procesu rozgarniania, nasypywania, prasowania celem określenia
wytycznych do urządzenia. Na podstawie w/w badania możliwe było opracowanie podstawowych wytycznych do wykonania urządzenia wraz z poszczególnymi gniazdami technologicznymi. W dalszym etapie
prac wykonano innowacyjny i dokładny układ naważania materiału proszkowego. Na podstawie prowadzonych badań i prób opracowany został proces technologiczny produkcji katod do baterii termicznych
wraz z system analizy i segragacji wyrobów, który pozwala na 100% eliminację wyrobów niezgodnych.
Całość prac jest wspomagana przez system ekspercki, który stanowi wygodne narzędzie dla użytkownika.
Jest on sukcesywnie rozbudowywany przez użytkowników.
Słowa kluczowe: katoda, bateria termiczna, dozowanie, dokładność, materiał proszkowy, przemysł
zbrojeniowy.

Development and construction of a modern, automated technological line
for the production of cathodes in thermal batteries for special purposes
Abstract
One of the directions in which to focus on the development of modern and automated production are
thermal batteries (backup batteries), and more precisely their individual components: anode, cathode or
heating tablet. Thermal batteries are a peculiar group of chemical power sources, and each of the structures,
compared to other batteries, appears to be a complex device. These types of batteries are used to power the
control systems and homing systems of rockets, bombs, guided missiles and torpedoes, or in security
systems such as pilot ejection systems or the system that activates fire curtains.
The work presents the basic assumptions for the construction of a technological line for the production of
cathodes in thermal batteries intended for the defense industry. The objectives of the work were presented,
in which the main issue was to develop an innovative and accurate device for dosing the cathode mass.
Basic requirements for this system and operating conditions are characterized. At a later stage of the work,
the technological assumptions for the control and product selection system and the expert system were
presented. The individual parts of the technological line (technological sockets) were described along with
their characteristics. The assumptions concerning the device were presented and the general structure of the
technological line was presented together with the main guidelines.
As part of the work, tests of the process of spreading, filling and pressing were carried out in order to
define the guidelines for the device. On the basis of the aforementioned study, it was possible to develop
basic guidelines for the implementation of the device together with individual technological sockets. At
a later stage of the work, an innovative and accurate system for weighing in the powder material was made.
On the basis of the conducted research and tests, a technological process for the production of cathodes for
thermal batteries was developed, together with a product analysis and segregation system, which allows for
100% elimination of non-compliant products. The entire work is supported by an expert system, which is
a convenient tool for the user. It is gradually expanded by users.
Keywords: cathode, thermal battery, dosing, accuracy, powder material, defense industry
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Obliczanie zapotrzebowania na ciepło budynku –
porównanie metod na przykładzie pomieszczenia
biurowego
1. Wprowadzenie
Ocenia się, że budynki mieszkalne i nieruchomości komercyjne, w latach 2013-2017
odpowiadały za 42% udziału w zużyciu energii w krajach Unii Europejskiej [1].
Energia w gospodarstwach domowych, przestrzeniach biurowych, sklepach i obiektach
użyteczności publicznej jest zużywana głównie przez urządzenia elektryczne, oświetlenie, na cele podgrzania wody użytkowej, a także systemy umożliwiające utrzymanie
w budynkach komfortowych warunków mikroklimatu, takie, jak instalacja centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, przy czym w Polsce systemy te są odpowiedzialne za konsumpcję 72% całej energii końcowej dostarczanej do budynku [2].
Z tego powodu istotną i integralną częścią projektów budowlanych lub dokumentów
takich jak świadectwo charakterystyki energetycznej budynku są obliczenia obciążenia
cieplnego budynku i zapotrzebowania na energię, których wyniki muszą spełniać
określone wymagania zawarte w przepisach prawnych [3], i stanowią podstawę do
rozważań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Badania
pokazują, że zauważalny jest problem rozbieżności pomiędzy rzeczywistym zużyciem
energii, a tym obliczonym metodami bazującymi na uproszczonym, statycznym
modelu cieplnym budynku [4, 5].
Wraz ze wzrostem rozwoju technik komputerowych pojawiły się nowe możliwości
przeprowadzania obliczeń zapotrzebowania na energię budynku, które zastąpiły wykonywanie żmudnych i czasochłonnych obliczeń w arkuszach kalkulacyjnych. Powstały
programy komputerowe o różnym poziomie zaawansowania i przeznaczania. Pierwszą
grupę stanowią programy inżynierskie (np. BuildDesk Energy Audit [6]), w których
obliczenia są wykonywane na podstawie bilansu cieplnego zgodnie z obowiązującymi
normami i rozporządzeniami m.in. PN-EN ISO 13790:2009 [7], PN-EN 12831:2006
[8] i PN-EN ISO 52016-1:2017-09 [9]. Umożliwiają one obliczenie projektowego
obciążenia cieplnego pomieszczeń i całego budynku. Ich głównym celem jest usprawnienie i ułatwienie pracy inżynierów przy projektowaniu systemów ogrzewania
w budynkach. W bardziej rozbudowanych programach istnieje możliwość przygotowania
certyfikatu energetycznego budynku (BuildDesk Energy Certificate Professional [10],
InstalSystem [11], Audytor OZC [12]), określenia sezonowego zapotrzebowania na
stanislaw.kocik@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska.
2
izabela.sarna@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska.
3 joanna.ferdyn-grygierek@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, https://www.researchgate.net/profile/Joanna-FerdynGrygierek.
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ciepło i chłód budynków, czy analizę wilgotnościową przegród budowlanych. Pomimo
tego, że wykonywanie obliczeń jest w nich stosunkowo proste, do obsługi programów
wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu bilansu cieplnego i znajomość norm oraz
doświadczenie związane z prawidłowym wprowadzaniem danych oraz weryfikacją
otrzymanych wyników.
Drugą grupę stanowią specjalistyczne programy symulacyjne (np. EnergyPlus [13],
TRNSYS [14], IDA [15], ESP-r [16], DesignBuilder [17]) o zdecydowanie większych
możliwościach obliczeniowych potrzebnych na realizowanie celów w badaniach naukowych. Ich działanie oparte jest na metodach numerycznych, a obliczenia uwzględniają
szereg zjawisk zachodzących w budynku np. nieustalony przepływ ciepła, jego akumulację w elementach konstrukcyjnych budynku, chwilowe promieniowanie słoneczne,
zmienne zyski ciepła od ludzi i urządzeń, czy zmienny strumień powietrza wentylacyjnego [18]. W odróżnieniu od programów inżynierskich przygotowanie modelu oraz
wykonanie symulacji jest czasochłonne, a uzyskane wyniki są zdecydowanie dokładniejsze i pozwalają na odwzorowanie rzeczywistych chwilowych warunków panujących
w budynku oraz ich szczegółową ocenę (np. komfortu cieplnego). Do przygotowania
modelu wymagane jest wprowadzenie danych wejściowych, m.in. geometrii obiektu
badań, konstrukcji przegród, profilu zysków wewnętrznych ciepła, danych pogodowych, informacji o systemach HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air-Conditioning).
W pracach naukowych można znaleźć analizy porównawcze metod i programów do
obliczeń zapotrzebowania na energię. Kim i wsp. [19] porównali dwie metody przewidywania i oceny charakterystyki energetycznej budynku biurowego: uproszczone obliczenia zgodne z normą EN ISO 13790 [7] oraz symulacje dynamiczne w programie
EnergyPlus. W pierwszej kolejności przeprowadzono porównanie deterministyczne,
które wykazało znaczne różnice otrzymanych wyników zapotrzebowania na ciepło
(3,1 kWh/m2) i chłód (22,7 kWh/m2). W kolejnym kroku wykonano analizę wrażliwości
w celu zidentyfikowania nieznanych danych wejściowych, przeprowadzono propagację
niepewności metodą Latin Hypercube Sampling (LHS) oraz kalibrację bayesowską.
Autorzy stwierdzili, że metoda uproszczona bazująca na normie ISO po stochastycznym
skalibrowaniu daje podobne wyniki do uzyskanych w symulacjach dynamicznych,
różnica średnich wartości zapotrzebowania na ciepło wynosiła zaledwie 0,5 kWh/m2
i 0,3 kWh/m2 na chłód. Z kolei Esteves i wsp. [20] porównali wyniki zapotrzebowania
na ciepło i chłód otrzymane w programie EnergyPlus i dwóch arkuszach kalkulacyjnych Excel opracowanych wg metody sezonowej i uproszczonej metody dynamicznych symulacji zgodnej z normą EN ISO 13790:2009. Przedmiotem badań był model
jednostrefowy budynku handlowo-usługowego o powierzchni 60 m2, zlokalizowany
w północnej części Portugalii. Wykonano 2 warianty obliczeń z izolacją przegród
i bez. W obydwu przypadkach wyniki uzyskane w arkuszu kalkulacyjnym bazującym
na normie ISO 13790 były bardziej zbliżone do wyników otrzymanych w EnergyPlus.
W przypadku symulacji bez izolacji zapotrzebowanie na ciepło wyliczone w EnergyPlus
było 10% wyższe a na chłód o 6% niższe. Natomiast w przypadku zaizolowanych
przegród było o 46% niższe (ciepło) i o 25% wyższe (chłód). Metoda podana w normie
EN ISO 13790 była również przedmiotem badań polskiego autora Michalaka [21].
W pracy przedstawił zastosowanie prostej dynamicznej godzinowej metody obliczania
rocznego zapotrzebowania na ciepło i chłód z wykorzystaniem pakietu Matlab [22].
Symulacje przeprowadził dla dziesięciu różnych lokalizacji na terenie Polski, po dwie
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dla każdej z pięciu stref klimatycznych dla dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego,
o powierzchni ok. 131 m2. Wyniki obliczeń autor porównał z symulacją szczegółową
przeprowadzona w programie EnergyPlus oraz metodą miesięczną podaną w normie
ISO 13790. Przygotowany model Matlab wykazał się dobrą dokładnością. Jednak
w przypadku metody miesięcznej stwierdzono bardziej znaczące różnice. Co za tym
idzie, autor stwierdził potrzebę przeprowadzenia kolejnych badań dla polskiego klimatu.
Z uwagi na fakt, że wartość obliczonego zapotrzebowania na ciepło wpływa na
decyzje dotyczące projektu czy modernizacji budynków, dokładność takich obliczeń
ma kluczowe znaczenie. W Polsce większość projektantów i audytorów korzysta
w swoich obliczeniach z uproszczonych metod bilansowych. Zwiększanie złożoności
modelu obliczeniowego wymaga dodatkowych danych o budynku, często wykraczających poza dane normowe (co wymusza poświecenie dodatkowego czasu), jak również
zwiększa czasochłonność obliczeń. Dlatego szukanie kompromisu w tym zakresie, ze
wskazaniem czynników mających największy wpływ na wiarygodność obliczeń
wymaga ciągłych badań. Celem tej pracy było porównanie dwóch metod obliczania
zapotrzebowania na ciepło: uproszczonej bilansowej i złożonej symulacji numerycznej
na przykładzie pomieszczenia biurowego. Porównano działanie inżynierskiego programu obliczeniowego Audytor OZC 6.7 z zaawansowanym środowiskiem EnergyPlus
9.4. Skonfrontowana została dokładność wyników obliczeń, rodzaj danych wprowadzanych przez użytkownika i czas pracy w programach potrzebny do uzyskania
wyników.

2. Metoda
2.1. Obiekt badań
Pomieszczenie biurowe o powierzchni 19,8 m2 i kubaturze 56,6 m3, jest jednym
z pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska
i Energetyki Politechniki Śląskiej. Pomieszczenie to posiada jedną przegrodę zewnętrzną, z 4-skrzydłowym oknem, zorientowaną w kierunku południowo-zachodnim.
Wewnętrznymi źródłami ciepła w pomieszczeniu są ludzie, oświetlenie LED i komputer stacjonarny. Wymiana powietrza realizowana jest za pomocą wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczenie znajduje się w budynku wzniesionym w 1978 r., będącym po
termomodernizacji przeprowadzonej w 2013 r. Konstrukcje poszczególnych przegród
budynku wraz z charakterystycznymi dla nich wartościami współczynnika przenikania
ciepła U przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Przegrody budowlane pomieszczenia biurowego

Przegroda:
Ściana zewnętrzna

Okno zewnętrzne*

Warstwy przegrody:
Współczynnik U**, W/(m2K):
1. Tynk, d = 0,4 cm
0,22
2. Polistyren, d = 14,0 cm
3. Warstwa powietrzna, d = 7,0 cm
4. Wełna szklana, d = 2,4 cm
5. Żelbet, d = 18,0 cm
6. Tynk, d = 0,4 cm
1,45- przeszklenie,
1,72- rama okna
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Ściana wewnętrzna

Drzwi wewnętrzne*
Strop

1. Tynk, d = 0,4 cm
2. Żelbet, d = 6,0 cm
3. Tynk, d = 0,4 cm
1. Linoleum, d = 0,4 cm
2. Beton, d = 30,0 cm
3. Tynk, d = 0,4cm

3,28

3,02
2,20

* przegrody o współczynniku U narzuconym przez użytkownika.
** obliczone zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2017-10 [23].

2.2. Programy komputerowe
2.2.1. Audytor OZC
Audytor OZC jest programem komercyjnym używanym do obliczeń inżynierskich
umożliwiających wyznaczenie parametrów opisanych w normach PN-EN ISO
13790:2009 i PN-EN 12831:2006 takich jak projektowe obciążenia cieplne budynku
i sezonowe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji lub chłodzenia.
Dodatkowo umożliwia on obliczanie współczynnika przenikania ciepła, wykonywanie
analiz wilgotnościowych przegród, a w praktycznym użyciu, rezultaty jego obliczeń są
wykorzystywane jako założenia do projektów systemów i instalacji grzewczych,
a także jako dane potrzebne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
budynków. W Audytorze OZC możliwe jest wykonanie obliczeń dla budynków różnego
przeznaczenia, składających się z wielu stref i pomieszczeń o różnym przeznaczeniu,
różniących się między sobą izolacyjnością przegród, sposobem wentylacji i wewnętrzną
temperaturą projektową. W tych badaniach użyto wersji programu 6.7 pozwalającej na
zdefiniowanie i określenie orientacji przegród budynku w sposób opisowy, natomiast
na rynku dostępna jest wersja programu AudytorOZC 7.0 [12], posiadająca moduł,
umożliwiający tworzenie przestrzennych geometrii budynków lub ich eksport z programów takich jak Revit [24], korzystając z innowacji jakie wprowadza technologia
BIM (ang. Building Information Modeling) [25]. Przykład ten obrazuje kierunek,
w którym rozwijane jest komercyjne oprogramowanie inżynierskie, polegające na tworzeniu środowisk obliczeniowych z przyjaznym i intuicyjnym interfejsem, wymagających
mniejszej ilości danych wejściowych od użytkownika co przekłada się na skrócenie
czasu jaki użytkownik musi poświęcić na pracę w programie.

2.2.2. EnergyPlus
EnergyPlus (EP) jest to oprogramowanie ogólnodostępne i darmowe służące do
przeprowadzania symulacji energetycznych budynków, obejmujących m.in. modelowanie
chwilowego zapotrzebowania energii na cele ogrzewania, chłodzenia, wentylacji,
oświetlenia oraz powiązanych z nimi różnych systemów HVAC. Program składa się
z modułowego, ustrukturyzowanego kodu opartego na programach BLAST i DOE-2;
składa się z wielu modułów współpracujących ze sobą w celu odwzorowania w jak
najlepszym stopniu warunków rzeczywistych panujących w budynku. Rdzeniem symulacji jest model budynku oparty na podstawowych zasadach bilansu cieplnego.
Oprogramowanie może modelować precyzyjnie konwekcyjne i radiacyjne strumienie
ciepła między pomieszczeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wydajność systemów
HVAC, wymianę ciepła z gruntem, komfort cieplnym czy przepływy powietrza.
146

Obliczanie zapotrzebowania na ciepło budynku –
porównanie metod na przykładzie pomieszczenia biurowego

Symulacje są wykonywane w sposób dynamiczny z nawet 1 minutowym krokiem
czasowym [26]. Dane wejściowe (input) do symulacji są wprowadzane w postaci pliku
tekstowego w formacie „.idf”, a wyjściowe są otrzymywane w postaci plików tekstowych oddzielonych przecinkami w formacie „.csv”. Dane klimatyczne są importowane
do programu w specjalnym pliku tekstowym „.epw” (ang. EnegyPlusWeather) zawierającym godzinowe dane pogodowe (m.in. temperatura i wilgotność powietrza, prędkość
i kierunek wiatru, promieniowanie słoneczne) [27]. Modułowa struktura oprogramowania daje możliwość łączenia go z innymi środowiskami obliczeniowymi takimi jak
Python [28], Matlab czy Contam [29], w celu przeprowadzenia bardziej zaawansowanych symulacji. Ze względu na to, że EP nie posiada przyjaznego interfejsu graficznego,
zazwyczaj geometria modelu jest przygotowywana w programie graficznym SketchUp
[30] przy pomocy zewnętrznych dodatków w postaci oprogramowania takiego jak
Euclid [31] lub OpenStudio [32], które umożliwiając transkrypcję przestrzennego
modelu do formy pliku tekstowego używanego przez EnergyPlus.
W odróżnieniu od programów, opierających swoje działanie na tradycyjnej metodzie
bilansowej, EnergyPlus przeprowadza obliczenia w sposób dynamiczny, uwzględniając
chwilowe warunki panujące w budynku tj. nieustalony przepływ ciepła, jego akumulację w elementach konstrukcyjnych budynku, chwilowe promieniowanie słoneczne,
zmienne zyski ciepła od ludzi i urządzeń, czy zmienny strumień powietrza wentylacyjnego.

2.3. Obliczenia i symulacje cieplne
Podczas prac przygotowano łącznie trzy pliki obliczeniowe w programie
AudytorOZC i trzy modele symulacyjne w programie EnergyPlus.
Integralnym elementem pracy i podstawą przeprowadzenia poprawnych obliczeń
w obu programach, jest zamodelowanie geometrii danego obiektu. Na potrzeby obliczeń
w programie EnergyPlus, geometria jednostrefowego modelu pomieszczenia została
przygotowana w programie graficznym SketchUp przy użyciu nakładki Euclid, umożliwiającej transkrypcję przestrzennego modelu do formy pliku tekstowego używanego
przez EnergyPlus, zawierającego również pozostałe dane wejściowe i założenia.
W programie AudytorOZC struktura pomieszczenia została zdefiniowana przez opis
wymiarów, orientacji i budowy poszczególnych przegród. Dane wejściowe konieczne
do wprowadzane przez użytkownika, wynikają z wymagań zawartych w normach
PN-EN ISO 13790:2009 i PN-EN 12831:2006.
Różnice pomiędzy poszczególnym wariantami obliczeniowymi polegają na rosnącym
stopniu złożoności i dokładności modeli. Założenia i dane wejściowe przyjęte podczas
obliczeń, różnicujące poszczególne warianty, przedstawiono w tabeli 2. Dane wejściowe
wspólne dla każdego z wariantów opisano poniżej.
Tabela 2. Założenia przyjęte w symulacjach

Wariant
Modele
przygotowane
w programie
AudytorOZC
6.7

Wentylacja
1

Ogrzewanie

Stały strumień
Brak harmonogramów.
powietrza
Układ grzewczy pracujący
wentylacyjnego:
stale, umożliwiający
57 m3/h (1 wymiana na utrzymanie temperatury
godzinę)
>21°C w okresie całego
roku.
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2

3

Modele
przygotowane
w programie
EnergyPlus 9.4

4

5

6

Stały strumień
powietrza
wentylacyjnego:
57 m3/h (1 wymiana
na godzinę)

Harmonogram ogrzewania
symulujący osłabienie
ogrzewania i spadek
temperatury
w pomieszczeniu do 18°C
w godzinach nocnych
(17:00-7:00) a także,
w sobotę i niedzielę
Stały strumień
Harmonogram ogrzewania
powietrza
symulujący osłabienie
wentylacyjnego:
ogrzewania i spadek
25 m3/h równy
temperatury
średniemu w skali roku w pomieszczeniu do 18°C
strumieniowi
w godzinach nocnych
wentylacyjnemu
(17:00-7:00) a także,
obliczonemu
w sobotę i niedzielę.
w wariancie 6.
Stały strumień
Brak harmonogramów.
powietrza
Układ grzewczy pracujący
wentylacyjnego: 57
stale, umożliwiający
m3/h (1 wymiana
utrzymanie temperatury
na godzinę)
>21°C w okresie całego
roku.
Stały strumień
Harmonogram ogrzewania
powietrza
symulujący osłabienie
wentylacyjnego: 57
ogrzewania i spadek
m3/h (1 wymiana
temperatury
na godzinę)
w pomieszczeniu do 18°C
w godzinach nocnych
(17:00-7:00) a także,
w sobotę i niedzielę
Strumień powietrza Harmonogram ogrzewania
Funkcja
obliczany oddzielnie
symulujący osłabienie
DaylightingControl
w każdym kroku
ogrzewania i spadek
umożliwiająca redukcję
symulacji na
temperatury
zużycia energii
podstawie wielkości w pomieszczeniu do 18°C elektrycznej i zysków
szczelin w konstrukcji
w godzinach nocnych
ciepła poprzez
pomieszczenia (model
(17:00-7:00) a także,
wyłączenie oświetlenia
„Infiltration by
w sobotę i niedzielę
w symulacji, jeżeli
Effective Leakage
natężenie światła
Area”) [34],
dziennego
wyznaczonej zgodnie
w pomieszczeniu
z ASHRAE [35]
przekracza wartość
300 lx.

Źródło: opracowanie własne.
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Podstawową informacją wejściową potrzebną do przeprowadzenia obliczeń
i symulacji energetycznych budynków są dane klimatyczne. Zarówno w obliczeniach
przeprowadzonych w programie AudytorOZC, jak i EnergyPlus zostały użyte dane
standardowe do obliczeń energetycznych dla Katowic [31]. Należy jednak zwrócić uwagę,
że program AudytorOZC, zgodnie z normą PN-EN ISO 13790:2009 wykorzystuje
średniomiesięczne wartości opisujące dany parametr meteorologiczny do wyznaczenia
takich wielkości jak straty ciepła przez przegrody budynku i wentylację lub zyski
ciepła od promieniowania słonecznego będących składowymi sezonowego zapotrzebowania na energię na ogrzewanie, którego wartości wynikowe również podawane są
w skali miesięcznej, podczas gdy algorytm obliczeniowy EnergyPlus uwzględnia
w kalkulacjach dokładne wielkości godzinowe umożliwiając generację dokładnych
wyników w skali czasowej założonej przez użytkownika.
W każdym z wariantów zaimplementowano dane dotyczące wewnętrznych zysków
ciepła, na które składały się:
• zyski ciepła od oświetlenia zamontowanego w strefie: 114 W;
• zyski ciepła od komputera PC: 90 W;
• całkowite zyski ciepła od osoby przebywającej w pomieszczeniu: 126 W.
W obu programach obliczeniowych istnieje możliwość określenia czasu występowania
poszczególnych zysków ciepła i ich opisanie. Przykładowo, w programie AudytorOZC
wartość zysków ciepła od oświetlenia definiuje się w odniesieniu do powierzchni podłogi
podając dodatkową informację nt. liczby godzin i dni, w których włączone jest oświetlenie. Program EnergyPlus pozwala natomiast zbudować harmonogram, w którym
zdefiniować można konkretne godziny i dni w okresie całego roku, w których włączone
jest oświetlenie a także określić udział ciepła oddawanego do otoczenia na drodze
konwekcji i promieniowania
Wyniki analizy każdego wariantu zostały przedstawione dla okresu całego roku.
Symulacje cieplne w programie EnergyPlus przeprowadzono z krokiem czasowym
równym 1 godzinę, natomiast godzinowe wyniki zaokrąglono do wartości średniomiesięcznych w celu porównania z wynikami obliczeń programu AudytorOZC.

3. Wyniki
Na podstawie przyjętych założeń przeprowadzono obliczenia rocznego zapotrzebowania na ciepło dla 3 wariantów w programie AudytorOZC 6.7 oraz dla 3 przypadków w programie EnergyPlus 9.4. Otrzymane wyniki w rozbiciu na straty i zyski
ciepła zobrazowano na rysunku 1. Uzyskano znaczące różnice pomiędzy wynikami
obliczeń inżynierskich oraz symulacyjnych dla odpowiadających sobie przypadków.
Wartości zapotrzebowania na ciepło obliczone programem AudytorOZC były zawsze
wyższe od wyników podobnych przypadków symulacji komputerowej. Dla wariantów
ze stałą temperaturą powietrza wewnętrznego (wariant 1 i 4) różnica wynosiła 9%
(0,66 GJ), z kolei dla wariantów z obniżoną temperaturą powietrza wewnętrznego
symulującą osłabienie ogrzewania w godzinach nocnych (wariant 2 i 5) różnica
wyniosła 20% (1,24 GJ). Największą rozbieżność wyników otrzymano dla najbardziej
złożonych modeli (warianty 3 i 6), w tym przypadku różnica wyniosła aż 35% (1,08 GJ).
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Rysunek 1. Roczne straty ciepła na przenikanie i wentylację oraz wartości zapotrzebowania na ciepło po
uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych zysków ciepła dla 6 wariantów obliczeniowych
[opracowanie własne]

Jak można było oczekiwać wprowadzenie harmonogramu ogrzewania spowodowało obniżenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło, o 10% (0,18 GJ) w metodzie
inżynierskiej (warianty 1 i 2) i aż o 27% w symulacji komputerowej (warianty 4 i 5).
Z kolei zmiana wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego zmniejszyła wynik
dwukrotnie w obliczeniach inżynierskich. Wprowadzenie detalicznego modelu infiltracji
ELA (ang. Effective Leakage Area – opis w tabeli 2) w symulacji uwzględniającego
chwilową zmienność strumienia powietrza obniżyło zapotrzebowanie na ciepło 2,5krotnie. Zważywszy na fakt, że analizowane pomieszczenie miało tylko jedną przegrodę zewnętrzną, zmienny w zależności od wariantu, udział strat ciepła na ogrzanie
powietrza wentylacyjnego miał największy wpływ na różnice w wynikach obliczeń
poszczególnych wariantów. Na rysunku 2 przedstawiającym różnice w zaimplementowanych wartościach strumieni wentylacyjnych w poszczególnych modelach, widać
zmienny strumień powietrza dla wariantu 6, który szczególne w miesiącach letnich
przyjmuje najmniejsze wartości.
Analizując roczne straty ciepła na przenikanie i wentylację, zauważa się, że jedynie
dla wariantów ze stałą temperaturą w ciągu całego roku (warianty 1 i 4), straty ciepła
obliczone programem AudytorOZC są wyższe o 8% od tych policzonych programem
EnergyPlus. W pozostałych przypadkach sytuacja jest odwrotna, a różnice wynoszą
kolejno 3% (dla wariantów 2 i 5) i 12% (dla wariantów 3 i 6). Pomimo tego, jak już
wspominano wcześniej, zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze w wariantach symulacyjnych; świadczy to o znacznie większym wykorzystaniu zysków ciepła w obliczeniach
godzinowych w stosunku do uśrednionych obliczeń miesięcznych. Dodatkowo częścią
sumarycznych rocznych strat są straty na przenikanie ciepła przez przegrody powstałe
w okresie letnim, kiedy temperatura powietrza w pomieszczeniu ze względu na
wysokie zyski ciepła od nasłonecznienia i źródeł wewnętrznych osiąga poziom wyższy
od temperatury powietrza zewnętrznego. Zgodnie z zasadami przepływu ciepła strumień
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ciepła będzie opuszczał pomieszczenie, jednak strata ta nie będzie wpływała na obniżenie temperatury w pomieszczeniu poniżej 21°C, więc nie wpłynie również na
zapotrzebowanie na ciepło.

Rysunek 2. Przebieg zmienności strumienia powietrza wentylacyjnego dla 6 wariantów obliczeniowych
[opracowanie własne]

Powyższe spostrzeżenie koresponduje z wynikami miesięcznych łącznych strat na
wentylację i przenikanie ciepła przez przegrody przedstawionymi na rysunku 3.
W okresie zimowym obserwuje się relatywnie podobne wartości strat ciepła porównując ze sobą poszczególne warianty obliczeń symulacyjnych i inżynierskich. Największą różnicę w wielkości strat ciepła pomiędzy wariantem 1 i 4 zauważa się
w czerwcu i wrześniu, a różnice te wynoszą odpowiednio 21% i 20%. Średnia różnica
w pozostałych miesiącach jest poniżej 9% i zawsze wartości strat ciepła zarówno przez
przenikanie, jak i wentylację są większe w przypadkach obliczanych programem
AudytorOZC. Porównując warianty z zaimplementowanymi harmonogramami ogrzewania (2 i 5), we wszystkich miesiącach poza okresem pomiędzy czerwcem a wrześniem,
różnice w wynikach nie przekraczają 6%, lecz we wspomnianych miesiącach okresu
letniego, obserwuje się znaczne rozbieżności w wynikach dotyczących strat przez przenikanie w postaci nawet trzykrotnie większych wartości w przypadku kalkulacji przeprowadzonych w EnergyPlus. Jeszcze większa rozbieżność wystąpiła dla wariantów 3 i 6;
straty ciepła dla wariantu symulacyjnego są aż sześciokrotnie większe. Wynika to
z faktu ograniczenia strumienia powietrza wentylacyjnego, który w okresie letnim
byłby czynnikiem obniżającym temperaturę powietrza wewnątrz pomieszczenia a w konsekwencji różnicy temperatury po obu stronach przegrody.
Rysunek 4 obrazuje miesięczne zapotrzebowanie na ciepło badanego pomieszczenia.
Dla miesięcy od czerwca do sierpnia (okres letni) nie wystąpiła potrzeba ogrzewania
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budynku. Porównując wyniki, największą różnicę dla wariantów 1 i 4 oraz 2 i 5
otrzymano w lutym, która wyniosła kolejno 39% i 41%, a dla wariantów 3 i 6
w grudniu 57%. Dla niektórych miesięcy zapotrzebowanie obliczone w programie
AudytorOZC było niższe niż w programie symulacyjnym EnergyPlus. Taki przypadek
stwierdzono w kwietniu i maju we wszystkich wariantach oraz dla wariantów 1 i 3
w marcu i październiku i dla wariantów 2 i 4 we wrześniu. Natomiast dla miesięcy
typowo grzewczych wartości zapotrzebowania na ciepło były wyższe. Powodem powyższych rozbieżności w wynikach są różnice w metodach obliczania zapotrzebowania na ciepło w obu środowiskach. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN
EN ISO 13790, obliczenia dla budynków o masywnej konstrukcji i związanym z nią
parametrem zwanym stałą czasową, nie uwzględniają tygodniowego harmonogramu
ogrzewania, jeżeli trzykrotność czasu trwania przerwy lub osłabienia ogrzewania jest
krótsza od stałej czasowej budynku. W przypadku badanego pomieszczenia stała
czasowa wynosi 81 godzin, natomiast osłabienie ogrzewania w ciągu tygodnia
w poszczególne dni trwa 14 godzin. Z tego powodu wpływ na wartości zapotrzebowania
na ciepło ma jedynie osłabienie ogrzewania trwające od piątkowego popołudnia do
poniedziałku. Różnica ta powinna być przede wszystkim widoczna w okresie grzewczym i miesiącach, w których występują największe straty ciepła co jest zbieżne
z otrzymanymi wynikami.

Rysunek 3. Miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację, dla 6 wariantów obliczeniowych
[opracowanie własne]

Po zgromadzeniu wszystkich danych i zdefiniowaniu założeń potrzebnych do przeprowadzenia analiz autorzy oceniają, że wprawnemu użytkownikowi obu programów
przygotowanie pliku obliczeniowego w przypadku AudytoraOZC zajmie około 2,5
godziny. Stworzenie pliku w programie EnergyPlus ocenia się jako bardziej czasochłonne i wynoszące ok. 6 godzin. Różnice w czasie wynikają głównie z:
• potrzeby ręcznego zdefiniowania właściwości materiałów przegród takich jak
gęstość, chropowatość, ciepło właściwe i współczynnik przewodności cieplnej
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•

w programie EnergyPlus. Użytkownicy AudytoraOZC podczas definiowania
materiałów przegród mają do dyspozycji bazę danych materiałów budowlanych
zawartą w programie w której każdy z materiałów jest już opisany wymienionymi
wyżej parametrami;
formy pliku obliczeniowego EnergyPlus, który podczas przygotowywania ma postać
pliku tekstowego pozbawionego uporządkowanej formy co zmusza użytkownika
do utrzymania zwiększonej uwagi i jest czynnikiem mogącym przełożyć się na
większą ilość popełnionych błędów podczas pracy.

4. Wnioski i podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników obliczeń wykonanych w programach AudytorOZC i EnergyPlus, stwierdzono, że:
• wraz ze wzrostem złożoności i zaawansowania modeli różnice między otrzymanymi wynikami w programach AudytorOZC 6.7 i EnergyPlus są coraz większe.
Dla wariantów z harmonogramem ogrzewania i modelem infiltracji powietrza
(wariant 3 i 6) otrzymane wyniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło różniły
się o 1/3. Wpływ na tak dużą rozbieżność wyników miał głównie redukcja
strumienia wentylacyjnego;
• obliczone zapotrzebowanie na ciepło zgodnie z normami PN-EN ISO 13790 i PN-EN
12831 jest znacznie większe od obliczonego metodą symulacyjną uwzględniającą
więcej danych i wykorzystującą bardziej zaawansowane algorytmy obliczeniowe.
W połączeniu z powszechną praktyką projektową polegającą na przyjmowaniu
najniekorzystniejszych wariantów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród czy
strategii wentylacji można stwierdzić, że większość projektowanych układów
grzewczych jest przewymiarowana;
• szerokie możliwości symulacyjne i wysoka dokładność wyników jaką oferują
pogramy obliczeniowe takie jak EnergyPlus jest okupiona dłuższym czasem jaki
użytkownik musi poświęcić na zebranie danych, sformułowanie założeń, właściwe
obliczenia i przygotowanie i interpretację wyników. Z tego względu autorzy
skłaniają się w stronę poglądu, że program EnergyPlus jest dobrym wyborem jako
narzędzie badawcze, lecz ustępuje wygodą użycia programom komercyjnym w kontekście użycia jako program wspomagający projektowanie systemów HVAC.

Uwagi ogólne/Podziękowania
Praca była wspierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
subwencji na badania.
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Obliczanie zapotrzebowania na ciepło budynku – porównanie metod na przykładzie
pomieszczenia biurowego
Streszczenie
Obecnie zużycie energii na cele ogrzewania i wentylacji w polskich gospodarstwach domowych pochłania
około 70% całej energii dostarczanej do budynku. Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, przedstawionymi min. w Monitorze Polskim 2015 poz. 614 udział zapotrzebowania na energię
dla instalacji grzewczych i wentylacyjnych powinien wynosić 35% sumarycznej energii zużywanej
w gospodarstwach domowych. W kontekście globalnie wzrastającej konsumpcji energii i związanych
z tym zmian środowiskowych zasadnym jest podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zużycia
ciepła do ogrzewania przestrzeni wewnątrz budynków. Poza wdrażaniem nowoczesnych technologii budowlanych lub OZE, w tym celu istotne jest również rozwinięcie i wykorzystanie narzędzi obliczeniowych
i symulacyjnych pozwalających na określanie zapotrzebowania energii cieplnej w budynkach, diagnozowanie
przyczyn największych strat energii i poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie izolacyjności cieplnej
przegród, strategii wentylacji pomieszczeń i użycia systemów HVAC. Autorzy opracowania porównali
działanie inżynierskiego programu obliczeniowego pozwalającego wyznaczyć obliczeniowe zapotrzebowanie
cieplne budynku z zaawansowanym środowiskiem symulacyjnym umożliwiającym uzyskanie wyników
dot. przepływu ciepła w budynku w okresie całego roku. Porównana została dokładność wyników obliczeń,
rodzaj danych wprowadzanych przez użytkownika i czas pracy w programie potrzebny do uzyskania wyników.
Słowa kluczowe: EnergyPlus, Audytor OZC, zapotrzebowanie na ciepło, symulacje energetyczne,
pomieszczenia biurowe

Calculation of the building's heat demand – comparison of methods on the example
of an office room
Abstract
Currently, energy consumption for heating and ventilation in Polish households consumes about 70% of all
energy supplied to the building. In accordance with the recommendations of the International Energy
Agency, presented among others in the Monitor Polski 2015, item 614, the share of energy demand for
heating and ventilation systems should amount to 35% of the total energy used in households. In the
context of the globally increasing consumption of energy and the related environmental changes, it is
reasonable to take measures to reduce the consumption of heat for heating spaces inside buildings. In
addition to the implementation of modern construction technologies or renewable energy sources, it is also
important to develop and use computational and simulation tools to determine the thermal energy demand
in buildings, diagnose the causes of the largest energy losses and search for optimal solutions in the field of
thermal insulation of partitions, room ventilation strategies and use HVAC systems. The authors of the
study compared the operation of the engineering calculation program that allows to determine the
computational heat demand of a building with an advanced simulation environment that allows obtaining
results on the heat flow in the building throughout the year. The accuracy of the calculation results, the type
of data entered by the user and the program time needed to obtain the results were compared.
Keywords: EnergyPlus, Audytor OZC, heat demand, energy simulation, office spaces
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Odzyskiwanie energii elektrycznej
z plecaka turystycznego
1. Wprowadzenie
Odzyskiwanie energii elektrycznej (ang. World Energy Harvesting jest definiowane
jako pozyskiwanie energii elektrycznej z otoczenia, czyli ze znanych nam innych
źródeł energii (drgania, słońce, wiatr woda) [1]. Technologia ta staje się coraz bardziej
popularna oraz praktyczna, że względu na ochronę środowiska oraz wymagania Unii
Europejskiej. Układy do odzyskiwania energii (tzw. harwestery) stają się coraz bardziej
opłacalne, gdyż nastąpiła znaczna miniaturyzacja różnych urządzeń elektronicznych
oraz mają one mniejsze zapotrzebowanie na zasilanie. Z tego względu stosowanie
harwesterów staje się coraz bardziej powszechne w różnych dziedzinach [2].
Odzyskiwanie energii jest następstwem rozwoju technologii, która umożliwiaja
przetworzenie energii z otoczenia. Perspektywa odzyskiwania energii wydaje się być
mocno obiecująca i wielu zastosowaniach pozwala zredukować lub wyeliminować
zewnętrzne źródło zasilania [3]. Energię elektryczną można odzyskać z otoczenia za
pośrednictwem rozmaitych mechanizmów. Głównym problemem jest jednak jest
niestała ilość dostarczanej energii oraz ich mała efektywność. Układy do odzyskiwanie
energii z otoczenia mogą generować prądy o dużych wartościach a mogą generować
śladowe ilości energii lub w niektórych sytuacjach energia może nie być wytwarzana.
Drgania mechaniczne są jednym z najbardziej pożądanych źródeł w przypadku
odzyskiwania energii. Systemy odzyskiwania energii wibracyjnej wymagają mechanizmu (przetwornika), który zamieni energię mechaniczną na elektryczną. Istnieją trzy
główne metody konwersji energii kinetycznej: zjawisko indukcji elektromagnetycznej,
zjawisko elektrostatyczne oraz efekt piezoelektryczny. Układy elektromagnetyczne do
odzyskiwania energii wykorzystujące lewitujący magnes są szczególnie interesujące.
Układy takie są proste w swej budowie, bezawaryjne i mogą pracować przez bardzo
długie okresy czasu. Najczęściej zbudowane są z cewki indukcyjnej nawiniętej dookoła
rurki, na końcach której zamocowane są magnesy stałe. Pomiędzy magnesami stałymi
znajduje się ruchomy lewitujący magnes, którego ruch wytwarza prąd. Magnes ten jest
utrzymywany w stanie lewitacji magnetycznej dzięki odpowiedniemu ustawieniu biegunów magnetycznych. Zwykle magnesy ustawia się tak, aby zapewnić efekt odpychania. Rozwiązanie to jest bardziej stabilne niż ustawienie, w którym występuje
przyciąganie magnesów.
Do odzyskiwania energii elektrycznej z układów elektromagnetycznych, konieczne
jest źródło zmiennego pola magnetycznego działającego na cewkę, tzn. ruch względem
siebie układu magnes-cewka [4]. Do generowania zmiennego pola magnetycznego
gabriela.slusarska@pollub.edu.pl, studentka kierunku Inżyniera Biomedyczna, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Lubelska.
2 ewelina.stezycka@pollub.edu.pl, studentka kierunku Inżyniera Biomedyczna, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Lubelska.
3 k.kecik@pollub.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska.
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wykorzystuje się materiały takie jak magnesy stałe, które stanowią źródło stałego pola
magnetycznego. Układy te dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy z nich wykorzystuje
ruch magnesu względem cewki, a drugi wykorzystuje ruch cewki względem magnesu.
Otrzymana wartość prądu generowanego przez taki harwester jest w przybliżeniu
proporcjonalna do prędkości ruchu magnesu w cewce [5].
Odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych będących efektem ubocznym innych
procesów stanowi w pewnym sensie „darmowe” źródło energii elektrycznej [6]. Od
wielu lat metoda odzyskiwania energii przez ruch magnesów w cewce jest używana
w przemyśle, jak i życiu codziennym np. do wytwarzania generatorów i prądnic
w elektrowniach wiatrowych.
Ilość odzyskanej energii elektrycznej z harwesterów zależy nie tylko od natężenia
pola magnetycznego, ale również od prędkości ruchu względnego między magnesem
a cewką oraz parametrów cewki tj. liczba zwoi, rezystancji, indukcyjności. Cechą
charakterystyczną układów do odzyskiwanie energii jest współczynnik sprzęgnięcia
elektromechanicznego. Parametr ten określa, w jaki sposób napięcie indukowane
w cewce jest związane z prędkością magnesu, czyli definiuje sprzężenie pomiędzy
układem mechanicznym a elektrycznym. Współczynnik sprzęgnięcia elektromechanicznego w dużym stopniu zależy od konstrukcji układu do odzyskiwania energii [7].
Technologia odzyskiwania energii jest nową dobrze zapowiadającą i szybko rozwijającą się metodą wytwarzania energii elektrycznej z otaczającego nas środowiska.
Zakres zagadnień omawianych w ramach odzyskiwania energii jest bardzo obszerny.
Największymi i podstawowymi wyzwaniami w procesie budowy harwesterów jest
zminiaturyzowanie elementów urządzenia z zachowaniem sprawności poboru mocy
i przekazywanie jej do urządzenia odbierającego
Głównym celem pracy jest oszacowanie poziomu odzyskanej energii elektrycznej
z elektromagnetycznego układu do odzyskiwania energii umieszczonego w zwykłym
plecaku turystycznym. Badania przeprowadzono na bieżni elektrycznej podczas chodu
i biegu człowieka z założonym plecakiem. Ponadto, zostały określone optymalne parametry biegu i chodu przy których odzyskana energia jest najwyższa. Badania prowadzono dla różnych prędkości biegu i chodu, zmiennego nachylenia bieżni oraz dla
różnego poziomu rezystancji obciążenia.

2. Badania doświadczalne odzyskiwania energii elektrycznej
2.1. Plecak do odzyskiwania energii
Układ do odzyskiwania energii elektrycznej (rys. 1(b)) bazuje na zjawisku indukcji
elektromagnetycznej. Składa się on z dwóch magnesów pierścieniowych zamontowanych
na końcach przezroczystej tuby wykonanej z pleksiglasu, cylindrycznego magnesu
neodymowego, który może się poruszać wewnątrz tuby dzięki magnetycznemu zawieszeniu (lewitacji magnetycznej) oraz cewki indukcyjnej. Polaryzacja magnesów jest
ustawiona, że ruchomy (lewitujący) magnes doświadcza siły odpychającej powodowanej
przez stałe magnesy. Cewka indukcyjna jest wykonana z drutu nawiniętego na karkas
cewki który jest zamontowany na zewnętrznej powierzchni rurki. Rozstaw magnesów
pierścieniowych może być zmieniany za pomocą pokrętła, powodując zmianę sił
magnetycznych pomiędzy magnesami. Dodatkowo, w łatwy sposób możemy zmieniać
położenie częstotliwości rezonansowych, a więc dostrajać układ do prędkości porus-
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zania się człowieka [8]. W celu wyeliminowania problemu związanego z ściśliwością
powietrza, wykonano w rurce specjalne odpowietrzające otwory.
Układ do odzyskiwania energii elektrycznej został umieszczony w zwykłym
plecaku turystycznym (rys. 1a) w pozycji pionowej. Układ zamontowano do sztywnej
ścianki plecaka tak aby nie miał on możliwości swobodnego poruszania się względem
plecaka. Podczas ruchu człowieka plecak wraz z układem do odzyskiwania energii
wykonuje różnego rodzaju oscylacje, które powodują przemieszczanie się magnesu
wewnątrz cewki i następuje proces odzyskiwania energii elektrycznej. Badania numeryczne analizowanego układu elektromagnetycznego zostały zaprezentowane w pracach [9, 10].
(a)

(b)

Rysunek 1. Plecak turystyczny z układem do odzyskiwania energii (a) oraz układ do odzyskiwania energii
[opracowanie własne]

Do budowy układu do odzyskiwania energii zostały użyte następujące elementy:
• cewka indukcyjna o parametrach: średnica drutu nawojowego 0,15 mm, liczba
zwoi 8950, indukcyjności 1,5 H, rezystancji, 932,5 Ω;
• magnes neodymowy cylindryczny N38 o wysokości 30 mm i średnicy 20 mm;
• magnesy neodymowe pierścieniowe N38 o wysokości 5 mm i średnicy 20 mm
(2 szt.);
• tuba wykonana z plexiglasu o długości 180mm.
Układ z plecaka został podłączony do aparatury pomiarowej, składającej się
z modułu DSP (Digital Signal Procesor), układu kondycjonowania oraz zasilacza.
Moduł DSP bazuje na module MicroDAQ z wielordzeniowym procesorem aplikacyjnym
OMAP L137. Moduł DSP pozwalał na zmianę rezystancji obciążenia (opornika) oraz
akwizycję danych. Układ kondycjonowania reguluje obciążenia rezystancją, pełni rolę
układu pomiarowego oraz dopasowuje poziomy napięć do wymagań przetwornika.
Całkowita rezystancja układu składała się z rezystancji cewki oraz rezystancji opornika.
Energia wytwarzana w obwodzie jest wytracana na oporniku poprzez zamianę w ciepło.
Badania numeryczne proponowanego urządzenia do odzyskiwania energii elektrycznej został przedstawiony w pracach [8-10]. W badaniach tych opracowano
nieliniowy model matematyczny, który następnie zweryfikowano doświadczalnie za
pomocą testów na wzbudniku elektromagnetycznym.
158

Odzyskiwanie energii elektrycznej z plecaka turystycznego

2.2. Metodyka badań
Badania doświadczalne nad odzyskiwanie, energii elektrycznej z plecaka turystycznego zostały przeprowadzone w Laboratorium Katedry Mechaniki Stosowanej na
Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Do badań doświadczalnych wykorzystano osobę płci żeńskiej, charakteryzująca się bardzo dobrą kondycją fizyczną.
Przed badaniami osoba wykonała 10 minutową rozgrzewkę. Badania polegały na wykonaniu prób chodu i biegu na dystansie 200 m, przy różnych prędkościach poruszania
się, przy różnym nachyleniu bieżni oraz dla zmiennego poziomu rezystancji odbiornika.
Każda próbę powtarzano 3 razy. Rejestrowano przebiegi czasowe napięcia, natężenia
oraz moc prądu z których wyznaczano wartości skuteczne (RMS). W analizę wyników
pomijano pierwsze dwie sekundy przebiegów czasowych, gdyż traktowano ten
przedział jako czas przejściowy w którym ruch się stabilizował.

3. Wyniki badań i ich analiza
3.1. Wpływ prędkości
Pierwszym analizowanym parametrem jest prędkość poruszania się człowieka na
bieżni elektrycznej. Na podstawie badań wstępnych i komfortu podczas poruszania się
człowieka na bieżni przyjęto, że za chód uznawane jest poruszanie się z prędkością
w granicach 1-3,5 km/h, natomiast za bieg uznawano zakres prędkości 4 km/h i więcej.
Badania wykonano przy stałym poziomie rezystancji 2 kΩ oraz dla poziomego
ustawienia bieżni.
Analizując rysunek 2 można stwierdzić, że generalnie wraz ze wzrostem prędkości
poruszania się człowieka po bieżni, znacznie wzrasta wartość skuteczną odzyskiwanej
mocy. Przedział prędkości dla chodu zaznaczono linią niebieską, natomiast wyniki dla
bieg oznaczono linią pomarańczową. Największa wartość odzyskanej energii podczas
biegu wyniosła 240 mW i uzyskano ją dla prędkości 11 km/h. Natomiast odzyskana
energia podczas chodu była znacznie niższa i maksymalnie wyniosła 0,5 mW dla
prędkości 3 km/h. Analizując wynik chodu można zauważyć, że odzyskana energia dla
prędkości 3 km/h, 3,5 km/h oraz 4 km/h jest podobna. Wynika to z tego, że drgania
plecaka przy tych prędkościach są podobne. Podobny efekt zaobserwowano dla maksymalnych prędkości biegu (9 km/h, 10 km/h oraz 11 km/h). W tym przypadku
obserwujemy jednak powolny wzrost odzyskiwanej energii elektrycznej.

Rysunek 2. Wpływ prędkości poruszania się człowieka na wartości skutecznej odzyskanej mocy
[opracowanie własne]
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Rysunek 3. Przykładowe przebiegi napięcia w funkcji czasu dla chodu z prędkością 2 km/h oraz biegu
z prędkością 8 km/h [opracowanie własne]

Przykładowe przebieg indukowanych napięć dla chodu i biegu przedstawiono na
rysunku 3. Chwilowe wartości napięć podczas biegu sięgają 30V, natomiast podczas
chodu są dziesięciokrotnie niższe i nie przekraczają 3V. Przebiegi czasowe mają
modulację amplitudy co świadczy, że ruch plecaka nie jest ruchem czysto okresowym.
Podsumowując, prędkość biegu jest kluczowym parametrem przy odzyskiwaniu
energii. Większa prędkość poruszania to więcej odzyskanej energii. Można z tego
wnioskować, że proponowane urządzenie do odzyskiwania energii może być bardziej
efektywne przy uprawianiu fitnessu niż przy chodzie rekreacyjnym.

3.2. Wpływ rezystancji
Kolejnym analizowanym parametrem układu jest rezystancja obciążenia. Badania
wykonano przy poziomym ustawieniu bieżni elektrycznej oraz stałej prędkości chodu
2 km/h i stałej prędkości biegu 8 km/h. W praktyce odzyskiwany prąd musi być
wytracany lub magazynowany. W naszym przypadku odzyskiwany prąd jest zamieniany na energię cieplną wytwarzaną w rezystorze. Zmiana rezystancji odbywała się
w przedziale 0-10 k. W przypadku rezystancji odbiornika 0 k, w układzie elektromagnetycznym istniała tylko rezystancja cewki wynosząca 0.9325 k.
Analizując rysunek 4 obserwujemy, że wraz ze wzrostem rezystancji następuje
spadek odzyskanej mocy. Jest to szczególnie widoczne podczas chodu (niebieska linia).
W przypadku biegu (pomarańczowa linia) spadek odzyskiwanej energii jest widoczny,
dla większości analizowanych wartości rezystancji. Jedynie dla wartości 8 k obserwowalny jest delikatny jej wzrost. Może to wynikać z nagłej zmiany postawy lub
dodatkowych ruchów plecaka podczas próby biegu.
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Rysunek 4. Wpływ wartości skutecznej odzyskanej mocy w zależności od rezystancji odbiornika.
[opracowanie własne]

Rysunek 5. Przykładowy przebieg napięcia w funkcji czasu dla chodu z prędkością 2 km/h i biegu
z prędkością 8 km/h [opracowanie własne]

Analizując przebiegi czasowe indukowanego napięcia (rys. 5) można zauważyć, że
przebiegi są mniej okresowe w porównaniu do przebiegów zaprezentowanych na
rysunku 3. Chwilowe napięcia podczas biegu sięgają 20 V a podczas chodu jedynie 0,5 V.
Co ciekawe przebiegi te zawierają kilka harmonicznych komponentów.
Podsumowując rezystancja odbiornika powinna być prawidłowo dobrana, gdyż
możemy wówczas znacznie podnieść odzyskiwaną moc. Podczas chodu ten wzrost
może być nawet piętnastokrotny, natomiast w podczas biegu około trzykrotny

3.3. Wpływ nachylenia bieżni
Wpływ nachylenia bieżni elektrycznej na wartość skuteczną odzyskiwanej mocy
został pokazany na rysunku 6. Pomarańczowa linia oznacza wynik badań dla próby
biegu, natomiast niebieska linia niebieska oznacza wynik dla chodu. We wszystkich
próbach poziom rezystancji całkowitej układu był jednakowy i wynosił 2 k. Badania
wykonano dla prędkości chodu 2 km/h oraz prędkości biegu 8 km/h.
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Rysunek 6. Wartość skuteczna odzyskanej mocy w zależności od nachylenia bieżni elektrycznej
[opracowanie własne]

Rysunek 7. Przykładowy przebieg napięcia w funkcji czasu dla chodu z prędkością 2 km/h i biegu
z prędkością 8 km/h [opracowanie własne]

Analizują wpływ kąta nachylenia na wartość odzyskiwanej mocy podczas chodu
obserwujemy jej spadek. W przedziale od 2-4o odzyskiwana moc jest na podobnym
poziomie. Wartość odzyskanej energii podczas chodu dla 00 wynosi 0,065 mW
natomiast dla 6o wartość jest na poziomie 0.005 mW. Natomiast w przypadku biegu
wynik jest mniej jednoznaczny. W przedziale do 4o odzyskiwana moc jest na podobnym
poziomie. Dla większego nachylenia następuje nieznaczny wzrost odzyskiwanej mocy.
Prawdopodobnie wynika to z większego wysiłku i większej nieregularności ruchów
plecaka.
Przykładowe przebiegi indukowanego prądu przedstawiono na rysunku 7. Ponownie
zauważamy znacznie większe indukowane napięcia podczas biegu. Analizując przebiegi
napięć można dostrzec przedziały, w których drgania plecaka się stabilizowały.
Podsumowując, zauważono, że nawet nieznaczne nachylenie bieżni ma wpływ na
odzyskiwaną energię elektryczną. Wyniki pokazały, że może to być nawet trzykrotna
różnica w odzyskanej energii elektrycznej. Nie jest jednoznaczne, że wzrost nachylenia
kąta bieżni powoduje obniżenie odzyskiwanej energii elektrycznej. Wzrost nachylenia
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bieżni wpływa na większe zmęczenie osoby a to wpływa na mniejszą dokładność
(powtarzalność) biegu co może powodować wzrost lub spadek odzyskiwanej energii.

4. Wnioski i podsumowanie
W pracy przedstawiono wyniki badań odzyskiwania energii elektrycznej z układu
elektromagnetycznego zamocowanego w plecaku turystycznym. Badania wykonano
dla różnych prędkości chodu i biegu człowieka na bieżni elektrycznej oraz dla różnej
nastawy rezystancji odbiornika i nachylenia bieżni.
Otrzymane wyniki wskazują, że odzyskana energia jest znacznie większa podczas
biegu. Maksymalna wartość skuteczna odzyskanej energii podczas biegu wyniosła 240
mW, natomiast dla chodu była prawie 500 razy niższa i wyniosła 0,5 mW. Oczywiście
ze wzrostem prędkości poruszania się człowieka odzyskiwana energia wzrastała.
Analiza wpływu rezystancji odbiornika wskazuje, że dla niskich wartości oporności
odzyskiwanie energii jest najbardziej efektywne. Ciekawym wynikiem jest analiza
nachylenia bieżni. Dla biegu zauważono, że niewielki wzrost nachylenia nie powoduje
spadku odzyskiwania energii, możliwy jest nawet jej niewielki wzrost. Natomiast dla
chodu, wzrost nachylenia bieżni powoduje zauważalny spadek odzyskiwanej energii
elektrycznej.
Odzyskana energia pozwala może pozwolić na zasilanie małych urządzeń elektronicznych, czujników, słuchawek, itp.
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Odzyskiwanie energii elektrycznej z plecaka turystycznego
Streszczenie
W pracy przedstawiono badania doświadczalne odzyskiwania energii elektrycznej z plecaka turystycznego
podczas chodzenia i biegania człowieka na bieżni elektrycznej. W tym celu wewnątrz plecaka zamontowano specjalnie zaprojektowany układ do odzyskiwania energii, który wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Układ ten składał się trzech magnesów neodymowych odpowiednio ustawionych w tubie
oraz cewki indukcyjnej. Analizowano wpływ prędkości chodu i biegu człowieka, wpływ rezystancji oraz
nachylenie bieżni na poziom odzyskanej energii.
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że podczas biegania wartość skuteczna odzyskanej
energii elektrycznej była na poziomie ok. 250 mW, gdy podczas chodzenia maksymalnie odzyskiwano
0,5mW. Ponadto wykazano, że rezystancja odbiornika oraz kąt nachylenia bieżni również mają wpływ na
poziom odzyskiwanej energii elektrycznej.
Słowa kluczowe: odzyskiwane energii elektrycznej, indukcja elektromagnetyczna, magnes

Energy harvesting from a tourist backpack
Abstract
The paper presents experimental studies of energy recovery from a backpack during walking and running
on an electric treadmill. For this purpose, a specially designed energy harvester system, which uses the
phenomenon of electromagnetic induction, has been installed inside the backpack. This system consisted of
three neodymium magnets properly positioned in a tube and an induction coil. The influence of human
walking speed and running, the influence of load resistance, and the inclination of the treadmill on the level
of recovered energy was analysed.
Based on the obtained results, it can be concluded that during running the effective value of recovered
electricity was at the level of approx. 250 mW, while during walking, the maximum value of 0.5 mW was
recovered. In addition, it has been shown that the resistance of the receiver and the inclination angle of the
raceway also have an impact on the level of recovered electricity.
Keywords: energy harvesting, electromagnetic induction, magnet
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Badanie dokładności pomiaru kąta ugięcia kończyny
dolnej z wykorzystaniem autorskiego układu
pomiarowego opartego o elektroniczny akcelerometr
1. Wprowadzenie
Ludzkie kończyny pracują w określonym zakresie ruchu. Jednak w zależności od
uwarunkowań anatomicznych oraz przebytych kontuzji, operacji i procesu rehabilitacji,
u każdego człowieka zakres ruchu może być inny. Zgodnie z systemem SFTR
określone są normy zakresu ruchomości w stawach w poszczególnych płaszczyznach.
SFTR jest to system pomiaru oraz zapisu zakresów ruchu w stawach (S – sagital,
płaszczyzna strzałkowa; F – frontal, płaszczyzna czołowa; T – transverse, płaszczyzna
poprzeczna; R – rotation, ruchy rotacyjne). W celu pomiaru zakresu ruchu wykorzystuje się przyrząd zwany goniometrem. Jednak przy wykorzystaniu standardowego
urządzenia może wystąpić błąd pomiarowy, który może wyniknąć z błędu użytkownika dokonującego pomiaru. Dzięki rozwojowi technologii możliwe jest wykorzystanie
elektronicznych wersji tego urządzenia, które w łatwiejszy, szybszy oraz dokładniejszy
sposób będą dokonywały pomiaru zakresu ruchu, niwelując błąd użytkownika.
Jednym z takich rozwiązań jest aplikacja na telefon typu smartphone z systemem
Android. Dzięki temu, że niemal każdy smartphone dostępny na rynku wyposażony
jest w akcelerometr, możliwe jest opracowanie lub wykorzystanie istniejących aplikacji
do dokonywania pomiarów [1, 2]. Nietypowym rozwiązaniem jest również wykorzystanie kompasu połączonego z poziomicą. Konstrukcja jest prosta zarówno w budowie,
jak i obsłudze. W celu odczytu kąta ugięcia należy umieścić urządzenie na kończynie
pacjenta, odczytać aktualne położenie, następnie wykonać ugięcie, odczytać nowe położenie. Po prostym obliczeniu uzyskuje się kąt ugięcia kończyny. Wadą tego rozwiązania, jest konieczność utrzymania kończyny w poziomie, co można kontrolować za
pomocą poziomicy dołączonej do konstrukcji [3].
W przypadku układu zaproponowanego przez autorów, kończyna może poruszać
się w dowolnej płaszczyźnie, co ułatwi pomiar zarówno pacjentowi, jak i fizjoterapeucie. Rysunek 1 przedstawia zasadę pomiaru kąta ugięcia kończyny.

mzalewski@ansl.edu.pl, Zakład Automatyki i Robotyki, Wydział Nauk Informatyczno-Technologiczny,
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, www.ansl.edu.pl.
2 tkuzmierowski@ansl.edu.pl, Zakład Automatyki i Robotyki, Wydział Nauk Informatyczno-Technologiczny,
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży, www.asnl.edu.pl.
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Rysunek 1. Zasada pomiaru kąta ugięcia [opracowanie własne]

2. Budowa autorskiego układu do pomiaru kąta ugięcia kończyny
Jednostką sterującą układem jest płytka Arduino, wersja Nano. Płytka zawiera
wbudowany mikrokontroler ATmega328, 32KB pamięci FLASH, z taktowaniem
zegara wynoszącym 16 MHz. Mikrokontroler posiada również wyprowadzone 22 piny
cyfrowe. Zaletą użytej wersji są również wymiary płytki, 18 mm x 45 mm [4].
Rysunek 2 przedstawia schemat zastosowanych elementów układu. W celu wyświetlania wyników pomiaru wykorzystano wyświetlacz LCD o wymiarach 20 x 4, który
jest podłączony do płytki Arduino z wykorzystaniem konwertera I2C.

Rysunek 2. Schemat połączenia układu [opracowanie własne]

Jako czujnik pomiarowy wykorzystano 3-osiowy sensor GY-521, wyposażony
w układ MPU6050. Komunikuje się on z płytką Arduino wykorzystując protokół
komunikacyjny I2C. Układ posiada 3-osiowy żyroskop służący do pomiaru prędkości
kątowej wokół osi X, Y, Z, tak jak przedstawiono na rysunku 3.

166

Badanie dokładności pomiaru kąta ugięcia kończyny dolnej z wykorzystaniem autorskiego układu
pomiarowego opartego o elektroniczny akcelerometr

Rysunek 3. Zasada pomiaru żyroskopem [opracowanie własne]

Obrót wokół dowolnej osi powoduje wibracje masy, które są wykrywane na podstawie pomiaru zmian pojemności kondensatora różnicowego. Po odpowiednim kondycjonowaniu sygnał pomiarowy podawany jest wejście 16-bitowego przetwornika A/C.
Uzyskane napięcie jest następnie kwantowane za pomocą 16-bitowego przetwornika
ADC. Wynik prędkości kątowej dla każdej z osi wyrażany jest w stopniach na sekundę [5].
Układ MPU6050 posiada również wbudowany 3-osiowy akcelerometr, który
mierzy przyśpieszenie ziemskie w warunkach statycznych (w tzw. Aplikacjach „tiltsensing”) oraz przyspieszenie liniowe wywołane przez ruch, wstrząs lub wibracje.
W warunkach statycznych można wykorzystać czujnik przyśpieszenia do pomiaru
kąta nachylenia, co ilustruje rysunek 4. W opracowanym urządzeniu do pomiaru kąta
ugięcia kończyny dolnej zastosowano akcelerometr.

Rysunek 4. Zasada pomiaru kąta nachylenia osi [5]

Odchylenie względem osi powoduje przemieszczenie się masy, która powoduje
zmianę pojemności kondensatora różnicowego. Sygnał pomiarowy w postaci odpowiednio wzmocnionego napięcia podawany jest na wejście przetwornika A/C. Wynik
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w postaci cyfrowej domyślnie wyrażany jest w jednostce g (jako przyśpieszenie
ziemskie) [5].
Dodatkowo sam czujnik ma możliwość pomiaru temperatury swojego układu.
Układ jest dodatkowo wyposażony w przetwornicę Step-Up wraz z modułem
ładowarki ogniw Li-on. Podczas pracy urządzenie działa na wbudowanym zasilaniu
złożonym z jednego ogniwa 18650. W trakcie prowadzonych badań układ zasilany był
bezpośrednio z komputera kablem USB, dzięki czemu możliwe było dodatkowo
przesyłanie wyników bezpośrednio do komputera.
Całość zamknięta jest w autorskiej obudowie, zaprojektowanej w oprogramowaniu
Solid Edge, następnie wytworzonej za pomocą druku 3D w technologii FDM. Obudowa
składa się z trzech osobnych części góry (zawierającej wyświetlacz), ścianek bocznych
(zawierających otwory do ładowania i programowania oraz miejsce na włącznik) oraz
podstawy (w której są zaprojektowane miejsca na każdy element układu). Obok
wyświetlacza jest widoczne miejsce na przycisk. W tej wersji urządzenia przycisk ten
służy do resetowania urządzenia. Taka konstrukcja ułatwia ewentualne późniejsze
modyfikacje. W sytuacji zmiany wyświetlacza na mniejszy lub usuniecia wyświetlacza
wystarczy zaprojektować oraz na nowo wydrukować jedynie górną część obudowy.
Podo,bnie wygląda sytuacja z pozostałymi częściami. Elementy obudowy zostały zwymiarowane oraz zaprojektowane tak, aby były spasowane ze sobą na wcisk. Zarówno
górna, jak i dolna część posiada na brzegach element, który sztywno pasuje do
środkowej części. Dzięki temu rozwiązaniu nie jest potrzebne klejenie elementów ze
sobą oraz nie jest potrzebne dodawanie innych sposobów łączenia, np. śrub. Wszystkie
podzespoły elektroniczne połączone są przewodami. Elementy odpowiadające za
zasilanie posiadają przewody przylutowane, zaś czujnik oraz wyświetlacz połączono za
pomocą przewodów zakończonych końcówkami do pinów. Do wydruku obudowy
wykorzystany został materiał PLA. Rysunek 5 przedstawia złożoną obudowę w programie Solid Edge.

Rysunek 5. Zdjęcie opracowanej obudowy w programie Solid Edge [opracowanie własne]
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3. Algorytm układu pomiarowego
Na rysunku 6 przedstawiono algorytm działania układu. Po podłączeniu do zasilania następuje automatyczne uruchomienie. Pierwszym krokiem działania układu jest
utworzenie połączenia z czujnikiem oraz przeprowadzenie automatycznej kalibracji.
W przypadku niepowodzenia tego etapu, poprzez monitor portu szeregowego, program
wyświetli komunikat o błędzie. W takiej sytuacji należy zresetować układ ręcznie.
W przypadku powodzenia operacji w monitorze portu szeregowego wypisane zostaną
nastawy, uzyskane dzięki automatycznej kalibracji. Istotne jest, aby podczas procesu
kalibracji urządzenie pozostawało nieruchome.

Rysunek 6. Algorytm działania układu

W trakcie kalibracji wyświetlany jest odpowiedni komunikat na wyświetlaczu LCD
(rys. 7). Informuje on użytkownika o procesie kalibracji. Po zakończeniu kalibracji
będzie widoczny komunikat informujący o gotowości układu, a następnie zostaną
wyświetlone wartości zmierzonego kąta.
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Rysunek 7. Kalibracja urządzenia [opracowanie własne]

Następne operacje wykonywane są w pętli. Mikrokontroler pobiera dane o aktualnym kącie obrotu, następnie przeprowadzana jest operacja skalowania, aby w końcowym etapie wyświetlić uzyskaną wartość wyrażoną w określonej jednostce. Po wykonaniu tych kroków wraca do początku pętli, czyli do pobrania wartości kąta obrotu.
Rysunek 8 przedstawia wyświetlacz z przykładowym wynikiem pomiaru.

Rysunek 8. Wyświetlenie wartości na wyświetlaczu LCD

Dane z czujnika uzyskuje się w formie 16-bitowych surowych danych. W celu
przeprowadzenia skalowania, należy wykonać odpowiednie obliczenia. Do wykonania
obliczeń niezbędny jest zakres wyjściowy czujnika żyroskopu oraz zakres przyspieszenia w przypadku akcelerometru. W przypadku żyroskopu są to zakresy: +/-250,
+/-500, +/-1000, +/-2000 °/sec. W przypadku akcelerometru są to zakresy przyspieszenia: +/-2g, +/-4g, +/-8g, +/-16g. Według noty katalogowej producenta, dokładność
żyroskopu mieści się w zakresie ±1° [6].
Obliczenia można wykonać samodzielnie, wykorzystując uzyskiwane dane surowe,
lub skorzystać z dostępnych bibliotek utworzonych do wybranego czujnika.

4. Metodyka badań
Do oceny dokładności opisanego powyżej układu pomiarowego wykonano stanowisko pomiarowe pokazane na rysunku 9. Układ zamknięty w obudowie i podłączony
do komputera, został przymocowany do ruchomej płyty pomiarowej. Płytę tę połączono z nieruchomą płytą bazową za pomocą zawiasów. Płyta bazowa została wypoziomowana. Pomiary w kontrolowanych warunkach na stanowisku weryfikowane były
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w odniesieniu do pomiarów wzorcowych wykonywanych przez tradycyjny goniometr
analogowy. Dodatkowo jako urządzenie kontrolne, wykorzystano też Smartphone
z prostą aplikacją Poziomica [7].

Rysunek 9. Stanowisko pomiarowe do badania opracowanego układu

Wynik pomiaru był wyświetlany na wbudowanym wyświetlaczu LCD oraz wysyłany do komputera poprzez monitor portu szeregowego, do którego układ był na czas
badania podłączony. Wykonane pomiary zostały zestawione z pomiarami wzorcowymi. Pomiar rozpoczęto od ustawienia obu urządzeń w pozycji 0, tj. prostopadle do
ziemi. Następnie opuszczano jedną krawędź płyty pomiarowej, powodując zmianę kąta
nachylenia względem płyty bazowej.

5. Wyniki badań
Dokonano pomiarów dla 11 wartości kąta wychylenia. Wartości dla każdego kąta
zostały odczytane z obu urządzeń raz oraz zamieszczone w tabeli 1. Można zaobserwować niewielką rozbieżność wyników między urządzeniami, jednak różnice mieszczą
się w akceptowalnym zakresie i nie przekraczają podawanej przez producenta układu
MPU6050 zakresu tolerancji błędu.
Tabela 1. Tabela wyników pomiarowych

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Telefon
0,00°
6,50°
11,00°
17,00°
25,20°
29,70°
40,00°
46,30°
58,50°
74,10°
80,30°

Opracowany układ Odchylenie
0,01°
-0,01°
6,40°
0,10°
10,97°
0,03°
16,75°
0,25°
24,32°
0,88°
29,51°
0,19°
39,67°
0,33°
45,71°
0,59°
58,63°
-0,13°
75,12°
-1,02°
81,20°
-0,90°

Żródło: Opracowanie własne.
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Producent deklarował dokładność czujnika na poziomie ±1°. Po analizie wyników
można stwierdzić, że czujnik zachowuje deklarowaną dokładność. Średnia wartość
odchylenia, w porównaniu do wyniku uzyskanego z aplikacji na smartphone, wyniosło
0,3°. Największa wartość odchylenie wynosiła -1,02°, zaś najmniejsza wartość
wynosiła -0,01°. Punkty pomiaru zapisywane były w niestandardowych odległościach.
Wykres utworzony z uzyskanych pomiarów (rys. 10) ukazuje, że wyniki są bardzo
zbliżone do wartości uzyskiwanych z aplikacji uruchomionej na smartphonie.
Kąt wychylenia płyty pomiarowej
względem bazowej w stopniach

90,00
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70,00
60,00
50,00
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0,00
0
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12

Kolejny pomiar
Rysunek 10. Wykres uzyskanych wyników pomiarowych

Istotną cechą była również powtarzalność wyników. Po wykonaniu pomiarów oraz
powrotowi do pozycji bazowej, na obu urządzeniach możliwy był odczyt wartości 0.
Rysunek 11 przedstawia wykres zmiany kąta nachylenia względem płyty bazowej
w czasie. Symuluje to ugięcie kończyny pacjenta od pozycji 0, do maksymalnego
ugięcia, a następnie powrót do pozycji 0.

[°]

[s]
Rysunek 11. Symulacja pełnego ruchu od pozycji 0 do maksymalnego ugięcia oraz powrót do pozycji 0
w sposób ciągły [opracowanie własne]

Podczas wykonywania badań zaobserwowano występowanie zakłóceń w odczytywanych wynikach. Zakłócenia te przedstawione zostały na rysunku 12.
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[°]

[s]
Rysunek 12. Wartości chwilowe kąta wychylenia wyznaczone za pomocą opracowanego goniometru podczas
pomiaru kąta równego 0 stopni. UWAGA: Przyczyną rozproszenia wyników może być błąd kwantowania
[opracowanie własne]

Zakłócenia mieszczą się w tolerancji czujnika, deklarowanej przez producenta.
W celu stabilizacji wyników możliwe jest zastosowanie filtra Kalmana. Jest to specjalny
algorytm, opracowany przez Rudolfa Emila Kalmana na początku lat 60. XX w. Jest
najpopularniejszą metodą estymacji statycznie optymalnej, czyli na podstawie wielu
pomiarów z występującym szumem, uzyskuje się wartość optymalną [8]. Można
w tym celu wykorzystać funkcję biblioteczną dostępną w programie Matlab, ale trzeba
przeprowadzić odpowiednią konfigurację zapewniającą połączenie Arduino ze środowiskiem Matlab. Można również zastosować filtr Kalmana w samym kodzie mikrokontrolera. Dzięki temu możliwe będzie uzyskiwanie odczytów oczyszczonych
z zakłóceń, bezpośrednio z mikrokontrolera.

6. Plan modyfikacji i rozbudowy opracowanego układu pomiarowego
Urządzenie działa zgodnie z założeniami. Dodatkowo jest bardzo łatwe do modyfikacji. Głównym elementem, nad którym warto pracować, jest zmniejszenie rozmiarów
oraz masy urządzenia. Aktualne wymiary urządzenia wynoszą 135 x 72 x 56 mm masa
zaś wynosi 280 g. W przypadku zrezygnowania z opcji zasilania z akumulatora 16850,
można również usunąć z obudowy moduł ładujący oraz przetwornicę Step-Up. Jednak
wygodniejszym rozwiązaniem może być usunięcie wyświetlacza LCD. Spowoduje to
znaczne zmniejszenie rozmiarów układu oraz dodatkowo dłuży czas działania na
akumulatorze. W takiej sytuacji można dołączyć moduł Bluetooth oraz przesyłać
wyniki bezpośrednio do dedykowanej aplikacji w telefonie smartphone.
Prowadzone są prace dotyczące modyfikacji urządzenia oraz opracowania aplikacji.
W urządzeniu pozostanie czujnik żyroskopu, jako element pomiarowy, płyta Arduino,
jako serce urządzenia. Po usunięciu wyświetlacza LCD zostanie dołączony moduł
Bluetooth HC-06, który będzie łączył się z aplikacją w telefonie, opracowaną z wykorzystaniem MIT App Inventor. Pozwoli to na opracowanie wersji urządzenia przydatnego w pracy fizjoterapeutów o prostej obsłudze. W planach jest oczywiście wyświetlanie aktualnego kąta ugięcia łatwej opcji zerowania urządzenia, oraz tworzenia wykresu
reprezentującego kąt ugięcia podczas ruchu kończyny dolnej pacjenta.
Dzięki usunięciu wyświetlacza LCD, pojawi się możliwość zaprojektowania mniejszej oraz lżejszej obudowy, dzięki czemu będzie prawie niezauważalna przez pacjenta
podczas pomiaru ugięcia w trakcie ruchu. Do wytworzenia obudowy nowej wersji
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urządzenia, wykorzystana będzie również technologia druku 3D FDM, zastosowany
zostanie jednak materiał PETG, który wymaga wyższych temperatur druku od PLA
(230-240°C PETG, 180-210°C PLA). Podczas przeprojektowywania obudowy zostaną
też zaprojektowane otwory, które posłużą do zastosowania pasów w celu zamocowania
urządzenia na nodze pacjenta. Będą to elastyczne pasy, aby urządzenie stabilnie utrzymywało się na kończynie, a zarazem nie zmieniało położenia w trakcie ruchu.

7. Podsumowanie
Uklad goniometru opartego na elektronicznym akcelerometrze działa zgodnie
z założeniami. Zgodnie z opisem od producenta czujnik MPU6050 posiada dokładność
pomiaru kąta obrotu na poziomie ±1°. Średnia różnica wyniku odczytanego z goniometru oraz z aplikacji dostępnej na smartphone wyniosła 0,3°, największa różnica
wynosiła -1,02°, a najmniejsza -0,01°.
Zaproponowany przez autorów układ może znaleźć zastosowanie w diagnostyce
rehabilitacyjnej. Wykorzystanie techniki cyfrowej do pomiaru oraz przesłania danych
do komputera pozwala na znaczne przyspieszenie pomiarów i procesu tworzenia dokumentacji pacjenta. Dzięki prostocie działania układ w znaczący sposób ułatwia proces
dokonywania pomiarów, uzyskując wynik szybciej oraz precyzyjniej w porównaniu do
tradycyjnego goniometru. Rolą osoby dokonującej pomiar jest jedynie odczytanie
wartości wyświetlanej na ekranie LCD. Dodatkowo po podłączeniu do komputera
można uzyskać wykres przedstawiający kąt ugięcia podczas ruchu kończyny dolnej.
Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły dokładność pomiaru układu
wymaganą od tego typu urządzeń. Kolejnym etapem prac będzie optymalizcja rozwiązania pod katem ergonomii oraz opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne.
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Badanie dokładności pomiaru kąta ugięcia kończyny dolnej z wykorzystaniem
autorskiego układu pomiarowego opartego o elektroniczny akcelerometr
Streszczenie
W pracy zaprezentowano autorskie rozwiązanie układu pomiarowego opartego o elektorniczny akcelerometr
3-osiowy. Konstrukcja układu oparta została o moduł MPU6050. Przedstawiony układ przeznaczony jest
do pomiarów wartości kata ugięcia kończyny dolnej. Układ pełni rolę goniometru wykorzystywanego
między innymi w diagnostyce ortopedycznej do określania zakresu ruchu stawu kolanowego pacjentów.
Do prawidłowego działania układu niezbędne było opracowanie odpowiedniego algorytmu sterującego. Na
potrzeby konstrukcji zaprojektowano i wykonano obudowę w technologii druku 3D. W artykule przedstawiono wyniki wykonanych badań dokładności pomiaru opracowanego układu. Wyniki tych badań
posłużyły do modyfikacji algorytmu pracy układu w celu zniwelowania błędu pomiaru i zwiększenia
powtarzalności pomiarów. Zaproponowana konstrukcja pozwala na przyśpieszenie procesu pomiarowego
dokonywanego przez ortopedów w porównaniu do standardowych goniometrów używanych obecnie przez
personel medyczny. Układ pomiarowy wyświetla wynik na wbudowanym wyświetlaczu LCD.
Słowa kluczowe: goniometr, akcelerometr, fizjoterapia, SFTR

Testing the accuracy of measuring the angle of deflection of the lower limb with
the use of a proprietary measuring system based on an electronic accelerometer
Abstract
The paper presents a proprietary solution of a measuring system based on an electronic 3-axis accelerometer. The design of the system was based on the MPU6050 module. The presented system is designed
to measure the value of the lower limb deflection angle. The system acts as a goniometer used, inter alia, in
orthopedic diagnostics to determine the range of motion of the patient's knee joint. For the proper operation
of the system, it was necessary to develop an appropriate control algorithm. For the needs of the structure,
a housing in 3D printing technology was designed and made. The article presents the results of the research
on the accuracy of the measurement of the developed system. The results of these tests were used to
modify the algorithm of the system operation in order to eliminate the measurement error and increase the
repeatability of the measurements. The proposed design allows for the acceleration of the measurement
process performed by orthopedists compared to standard goniometers currently used by medical personnel.
The measuring system displays the result on the built-in LCD display.
Keywords: goniometer, accelerometer, physiotherapy, SFTR
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Produkcja tlenku ołowiu o programowalnych
właściwościach w reaktorze Bartona
1. Wprowadzenie
Historia pierwszego akumulatora kwasowo-ołowiowego sięga roku 1850, kiedy to
niemiecki fizyk Wilhelm Josef Sinsteden po raz pierwszy opracował ogniwo
kwasowo-ołowiowe. Wraz z biegiem czasu zostawało ono udoskonalane, a praca nad
polepszaniem jego właściwości trwa do dnia dzisiejszego. Pierwsza fabryka produkująca
akumulatory została założona również w Niemczech przez Adolpha Müllera. Mimo
tak wielu lat stale pozostaje on głównym oraz najbardziej popularnym źródłem energii
elektrycznej przede wszystkim w samochodach (wykorzystywany głównie do uruchomienia pojazdów oraz zasilania odbiorników, gdy nie pracuje silnik, a obecnie również
w systemach zasilania pojazdów elektrycznych i hybrydowych), oraz w elementach
awaryjnego zasilania budynków, zakładów przemysłowych, szpitali, centrach telefonicznych oraz w polowych systemach oświetlenia. Zawdzięcza to wszystko niezawodności, niskim kosztom produkcji oraz niemalże 100% poziomowi recyklingu. Zwiększająca się liczba systemów hybrydowych (m.in. wymóg stosowania systemów startstop od roku 2015/mikrohybrydy) spowodowała szybki rozwój baterii litowo-jonowych. Pomimo tego wykorzystywane akumulatory kwasowo ołowiowe posiadają znaczne
zastosowanie w magazynowaniu energii. Prognozuje się, że w ciągu najbliższej dekady
akumulatory kwasowo-ołowiowe będą odgrywać dominującą rolę w zapotrzebowaniu
na elektrochemiczne magazyny i źródła energii. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu
technologii produkcji, stałemu obniżaniu wagi akumulatora przy stałym utrzymywaniu
lub nawet polepszaniu parametrów eksploatacyjnych możliwe będzie zastąpienie baterii
litowo-jonowych w samochodach elektrycznych oraz przy magazynowaniu energii
elektrycznej np. w gospodarstwach domowych [1, 2].
Celem dla branży motoryzacyjnej jest zmniejszenie wydzielania dwutlenku węgla
o 60%. Producenci samochodów starają się realizować ten cel poprzez wzrost poziomu
hybrydyzacji, rozpowszechnianie samochodów elektrycznych oraz obniżenie wagi
pojazdów. Powoduje to wzrost wymagań w stosunku do parametrów eksploatacyjnych
akumulatorów w nich stosowanych. W trakcie najważniejszej dla branży akumulatorowej konferencji „16th European Lead Battery Conference” (Wiedeń, IX 2018)
zdefiniowano obszary wymagające poprawy takie jak:
• zdolność przyjmowania ładunku;
• trwałość masy aktywnej;
• wydajność i żywotność w wysokich / niskich temperaturach;
• Gazowanie / zużycie wody;
• Samowyładowanie.
rszela@autopart.pl, PPUH AUTOPART JACEK BĄK SP Z O O, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.autopart.pl, www.wmn.agh.edu.pl
2 stanmal@agh.edu.pl, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, www.wmn.agh.edu.pl
3 krzygar@agh.edu.pl, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, www.wmn.agh.edu.pl
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2. Produkcja tlenku ołowiu
Dążąc do utrzymania dominującej pozycji akumulatora kwasowo-ołowiowego
potrzebne jest jego ciągłe udoskonalanie. Podstawowym czynnikiem wpływającym na
parametry oraz żywotność akumulatora jest jakość tlenku ołowiu używanego do
produkcji masy aktywnej. Dwie najbardziej powszechne metody produkcji tlenku
ołowiu wykorzystują reaktor Bartona oraz młyn kulowy (ścieralny). W tej publikacji
zostanie przedstawiona produkcja tlenku ołowiu w reaktorze Bartona. W 1898 roku
George V. Barton opracował szybką i pozornie łatwą metodę produkcji tlenku ołowiu
w porównaniu do stosowanych w tamtych czasach, które opierały się na topieniu
ołowiu w piecu płomieniowym. Następnie ciekły ołów był utleniany przez przepływ
powietrza i parę wodną, która działała jako katalizator. Tak powstały proszek cechował
się dużymi cząsteczkami i musiał być poddawany dalszemu mieleniu w młynach
młotkowych, kulowych lub wałkowych. Taka metoda produkcji była bardzo powolna
i kłopotliwa więc zapotrzebowanie na nową, szybszą metodę stało się bardziej widoczne.
Reaktor Bartona składa się z pieca topielnego, w którym ołów zostaje stopiony oraz
podgrzany do temperatury około 450°C. Następnie podawany jest za pomocą podgrzewanej rynny do naczynia reakcyjnego wyposażonego w szybko obracające się mieszadło.
Temperatura reakcji osiągana w naczyniu reakcyjnym wynosi 460-480ºC. Roztopiony
ołów jest mieszany i rozpylany w sposób ciągły. Strumień nawilżonego powietrza
utlenia ołów i przenosi cząstki tlenku ołowiu do klasyfikatora gdzie grube ziarna są
oddzielane od drobnych cząstek, a następnie zawracane do reaktora. Powietrze do
reaktora zostaje zasysane za pomocą wlotu umieszczonego na wieku reaktora, przez
które wlewany jest również ciekły ołów. Układ odpylania reaktora zapewnia niski
poziom emisji zanieczyszczeń. Schemat budowy reaktora Bartona został przedstawiony na rysunku 1 [1, 3-6].

Rysunek 1. Schemat budowy reaktora Bartona [5]

Temperatura reakcji powinna być dokładnie kontrolowana, ponieważ wpływa na
rodzaj otrzymywanego tlenku ołowiu. Aby ograniczyć ilość powstawania rombowegoPbO temperatury utrzymywane są na poziomie 460-480oC. Temperatura 487oC jest
temperaturą, powyżej której następuje zmiana struktury PbO z tetragonalnej w rombową. Reakcja utleniania ołowiu jest egzotermiczna dlatego do reaktora dodawana jest
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woda, która utrzymuję temperaturę reakcji na odpowiednim poziomie oraz dostarcza
cząsteczki tlenu do reakcji utleniania. Innymi parametrami, które mają wpływ na
temperaturę w komorze reakcyjnej to ilość i szybkość wprowadzanego ołowiu oraz
szybkość przepływu zasysanego powietrza przez reaktor. Zarówno woda, jak i zasysane
powietrze gwarantują utrzymywanie temperatury reakcji na odpowiednim poziomie.
Uzyskany tlenek ołowiu o odpowiedniej wielkości ziaren oraz składzie fazowym przechodzi przez szereg separatorów cyklonowych i odpylacz w celu oddzielenia tlenku
ołowiu od powietrza, po czym trafia do silosu, gdzie jest magazynowany. Proces
w całości sterowany jest komputerowo, a kluczowe parametry mogą zostać zmienione
z panelu operatora. Stopień utlenienia ołowiu w metodzie Bartona wynosi od 70-80%
[1, 3-7].

3. Charakterystyka tlenku ołowiu
Odmiany krystaliczne produkowanego tlenku ołowiu zależą przede wszystkim od
metody produkcji oraz warunków w jakich został wyprodukowany. Nawet bardzo
małe zmiany w parametrach produkcyjnych powodują zmiany parametrów końcowego
wyrobu. Jeżeli utlenianie prowadzi się w temperaturach 460-470oC otrzymujemy 6070% tetragonalnego tlenku ołowiu (α-PbO), 15-20% rombowego (β-PbO), pozostała
część to amorficzny tlenek ołowiu. Taki stosunek odmian tlenku ołowiu jest najczęściej otrzymywany w produkcji tlenku ołowiu metodą Bartona. Dodatkowo stopień
utlenienia ołowiu wynosi 70-80%. W wysokich temperaturach prowadzonej reakcji
uzyskuje się tlenek ołowiu praktycznie w 100% jako faza β-PbO, natomiast w niskich
jest to mieszanina odmiany α i β. Podczas produkcji niektóre z parametrów wpływają
na strukturę otrzymanego produktu. Są nimi:
• temperatura reaktora: wzrost temperatury reakcji powoduje wzrost stopnia utlenienia, a w konsekwencji absorpcji PbO. Ilość fazy β wzrasta co może powodować
powstanie niewielkich ilości minii ołowiowej. Równocześnie maleje gęstość
nasypowa tlenku. Niezmienne zostają natomiast takie parametry jak wielkość
cząstek oraz powierzchnia właściwa. Temperaturą reakcji można sterować poprzez
ilość i prędkość strumienia ołowiu, który trafia do reaktora oraz strumieniem wody
i ciągiem wilgotnego powietrza. Zbyt niska temperatura w reaktorze może spowodować zakrzepnięcie ołowiu w układzie skutkujące jego zablokowaniem.
a w najgorszym przypadku uszkodzeniem systemu [1, 3, 4].
• prędkość przepływu powietrza: im wyższy przepływ powietrza w układzie tym
wydajność procesu jest większa. Tworzą się grubsze cząsteczki, przez co gęstość
nasypowa wzrasta. Tym samym absorpcja kwasu maleje, co wskazuje na zmniejszającą się powierzchnię właściwą ziaren tlenku ołowiu [1, 3-6].
• wilgotność powietrza: ze względu na katalityczne właściwości pary wodnej w procesie utleniania, wzrost jej zawartości w przestrzeni reaktora powoduje zwiększenie
stopnia utlenienia i spadek gęstości nasypowej. Wpływa to na zwiększenie absorpcji
kwasu. Rozkład rozmiaru cząstek i powierzchnia właściwa tlenku pozostają bez
zmian. Wilgotność powietrza jest zwykle regulowana przez dodawanie bezpośrednio do reaktora wody. Jest ona rozproszona w strumieniu powietrza zaciąganego
przez układ.
• temperatura ołowiu: temperatura w piecu topiącym ołów powinna zapobiec
zakrzepnięciu ołowiu przed dostaniem się do reaktora. Z tego powodu często rura
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podająca ołów do reaktora jest podgrzewana. Aby uniknąć szybkiego spadku
temperatury w piecu należy powoli oraz systematycznie podawać gąski ołowiu.
Zbyt duża ilość gąsek ołowiu dostarczona do pieca może spowodować gwałtowny
spadek temperatury. Nie należy również przekraczać 500oC, aby ograniczyć ilość
powstających zgarów [1, 3-6].
• ilość podawanego ołowiu: jest to jeden z głównych czynników wpływających na
temperaturę reakcji. Każdy wzrost szybkości podawania roztopionego ołowiu
prowadzi do odpowiedniego podwyższenia temperatury w reaktorze i następczych
zmian w charakterystyce tlenku ołowiu. Natomiast zbyt mały przepływ ołowiu
spowoduje obniżenie temperatury prowadzonego procesu, co może skutkować
zakrzepnięciem ołowiu w reaktorze oraz zakończeniem reakcji. Szybkość podawania
ołowiu do procesu jest kontrolowana automatycznie i dostosowywana do aktualnych parametrów produkcji [1, 3, 4].
Zmiana parametrów produkcji tlenku ołowiu w reaktorze Bartona pozwala na uzyskanie produktu o pożądanej specyfikacji. Aktualnie około 75% światowej produkcji
akumulatorowego tlenku ołowiu realizowane jest przy wykorzystaniu metody Bartona
[1, 3-7].

4. Charakterystyka ołowiu używanego do produkcji
Pierwiastkiem używanym do produkcji tlenku w reaktorze Bartona jest ołów.
W obecnych czasach występują dwa główne źródła ołowiu wykorzystywanego do produkcji w branży akumulatorowej. Ołów pierwotny produkowany z rud wydobywanych
w różnych częściach świata oraz wtórny, powstający z recyklingu zużytych akumulatorów. W większości przypadków ołowiem dostarczanym do producentów akumulatorów
jest ołów wtórny. Bardzo mała jego część jest ołowiem pierwotnym. Dlatego też, niektórzy producenci akumulatorów posiadają własne zakłady recyklingowe. W zależności
od rodzaju ołowiu oraz dokładności przeprowadzonej rafinacji, możemy spotkać się
z różnymi czystościami metalu. Dlatego też zostały przyjęte normy dla czystości ołowiu
używanego zarówno do produkcji kratki akumulatorowej, mostków, jak i tlenku ołowiu.
Poszczególne zanieczyszczenia wpływają niekorzystnie nie tylko na pracę gotowego
akumulatora ale również na procesy odlewania kratki akumulatorowej, a w naszym
przypadku mają niekorzystny wpływ na produkcję tlenku ołowiu. Ilość zanieczyszczeń
przekłada się na wielkość oraz rodzaj powstających zgarów podczas topienia ołowiu
oraz na wydajność i jakość powstającego tlenku ołowiu. Dlatego tak ważne jest stałe
monitorowanie ilości zanieczyszczeń w dostarczanym materiale. W tabeli 1 przedstawione zostały typowe specyfikacje czystości ołowiu używanego do produkcji tlenku.
Tabela 2. Przykładowy skład chemiczny ołowiu używanego do produkcji PbO

Pierwiastek
Ołów
Srebro
Arsen
Antymon
Cyna
Miedź
Żelazo

Pb
Ag
As
Sb
Sn
Cu
Fe
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Zawartość
max%
99,9700-99,9900
0,0030
0,0005
0,0005
0,0010
0,0030
0,0010
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Cynk
Bizmut
Selen
Kadm
Tellur
Nikiel
Siarka
Tal
Kobalt
Magnez
Sód
Wapń
Aluminium
Mangan

Zn
Bi
Se
Cd
Te
Ni
S
Tl
Co
Mg
Na
Ca
Al
Mn

0,0010
0,0150
0,0002
0,0010
0,0002
0,0002
0,0020
0,0050
0,0002
0,0030
0,0030
0,0030
0,0010
0,0001

Źródło: opracowanie własne.

Szczególną uwagę przywiązuje się do zawartości bizmutu, gdyż ten pierwiastek jest
bardzo trudny do usunięcia podczas produkcji i rafinacji ołowiu. Dodatkowo przyczynia się do zmian struktury masy aktywnej dwutlenku ołowiu i służy jako spoiwo
pomiędzy cząsteczkami PbO2. Antymon obniża nadpotencjał wydzielania wodoru, który
jest wiodącym gazem wydzielanym w akumulatorze. Nikiel i selen natomiast znacząco
przyśpieszają procesy gazowania, z drugiej strony odpowiednia kombinacja bizmutu,
srebra i cynku powoduje tłumienie gazowania [1, 8].

5. Metodyka badań
Badania przedstawione w niniejszej pracy miały na celu określenie wpływu zanieczyszczeń występujących w ołowiu stosowanym do produkcji tlenku na parametry
procesu, wydajność i powierzchnię właściwą tlenku oraz ilość powstających zgarów.
Należy zaznaczyć, że powierzchnia właściwa tlenku jest oceniana pośrednio na
podstawie pomiaru absorpcji kwasu siarkowego przez tlenek ołowiu [1]. Osiągnięcie
zakładanego celu wiązało się z podziałem jakościowym ołowiu na dwie kampanie:
ołowiu pierwotnego oraz ołowiu wtórnego. Do każdej z tych kampanii zostały również
przypisane kolejności zużywania ołowiu z poszczególnych dostaw, w taki sposób, aby
zmienność materiału wsadowego, a co za tym idzie parametrów produkcyjnych były
jak najmniejsze. Próbki ołowiu zostały przeanalizowane za pomocą spektrometru
iskrowego, przy czym analiza dotyczyła dwunastu pierwiastków: Pb, Te, Fe, Ca, Ag,
Ni, Zn, Sn, Sb, Bi, Cu, As, które w znaczącym stopniu wpływają na charakterystykę
otrzymanego materiału, na parametry prowadzonego procesu oraz na ilość oraz postać
zgarów powstających podczas procesu topienia ołowiu. Pierwsza seria badań obejmowała przerób ołowiu pierwotnego, druga wtórnego. Wsadowanie ołowiu prowadzono
od najwyższej czystości do najniższej (tab. 2). Przed rozpoczęciem badań reaktor
został wyczyszczony oraz nagrzany do odpowiednich temperatur. Parametry procesu
zostały ustalone dla wszystkich serii pomiarowych na jednakowym poziomie (tab. 3).
W trakcie produkcji badano absorpcję kwasu siarkowego. Badania przeprowadzano
odważając 40 g proszku pobranego bezpośrednio za filtrami reaktora. Wymieszano
tlenek z 100 ml kwasu siarkowego. Mieszanie odbywało się na wytrząsarce ustawionej
na 250 obrotów przez 15 minut. Po zakończonym mieszaniu próbka została odstawiana
na czas 30 sekund, następnie zlewano roztwór znad osadu przez lejek z sączkiem. Po
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sączeniu odmierzano 10 ml przesączu i rozcieńczano w 100 ml wody destylowanej. Na
koniec przeprowadzano miareczkowanie roztworem wodorotlenku sodu w obecności
fenoloftaleiny. Badanie to przeprowadzono w odstępach raz na zmianę produkcyjną
(raz na 8 godzin). Do wyników zostały wziętę średnie wyniki absorpcji z danej kampanii.
Stopień utlenienia określano poprzez pobranie 1 g tlenku bezpośrednio z produkcji,
odmierzeniu 50 ml mieszaniny 5% roztworu CH3COOH i 20% roztworu
CH3COONH4, wymieszaniu ze sobą i ogrzewaniu. Po rozpuszczeniu tlenku, próbkę
odstawiano do osiągnięcia temperatury pokojowej. Oddzielono od roztworu wytrącony
ołów, osuszono na bibułce i zważono. Na podstawie wagi, po podstawieniu do odpowiedniego wzoru, wyznaczano stopień utlenienia. Wyniki przedstawiają utlenienie
tlenku ołowiu dla każdego rodzaju ołowiu w odstępach co dwie godziny.
Gęstość nasypową oznaczano za pomocą wolumetra elektromagnetycznego. Odbywało się ono poprzez ustawienie naczyńka pomiarowego pod wolumetrem, tak aby
proszek sypał się dokładnie na jego środek. Do górnego otworu wolumetra wsypywano
proszek do momentu napełnienia się naczyńka. Nadmiar proszku ściągano delikatnie
płytką z tworzywa sztucznego. Naczyńko z proszkiem ważono na wadze analitycznej
z dokładnością do 0,01 g. Po podstawieniu do odpowiedniego wzoru obliczano gęstość
nasypową tlenku ołowiu.
Oznaczano również wydajność procesu. Określała ona ilość wyprodukowanego
tlenku ołowiu do teoretycznej ilości jaka może powstać z danej ilości ołowiu.
Tlenek ołowiu podano analizie mikroskopowej w celu zbadania kształtu oraz wielkości powstających ziaren. Polegało ono na analizie wielkości oraz kształtu wyprodukowanego tlenku. Przedstawione wyniki pokazują jak zmieniają się wielkości ziarn
w zależności od rodzaju używanego ołowiu. Badanie zostało przeprowadzone na mikroskopie elektronowym JEOL JCM-6000 Neoscope.
Na koniec przerobu każdego rodzaju ołowiu określano ilość powstających zgarów.
Tabela 3. Zestawienie rodzaju, czystości i poziomu zanieczyszczeń ołowiu używanego w poszczególnych próbach

Nr próby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj ołowiu
Pierwotny
Pierwotny
Pierwotny
Wtórny
Wtórny
Wtórny
Wtórny
Wtórny

Czystość ołowiu,%
99,9934
99,9921
99,9915
99,9860
99,9845
99,9815
99,980
99,9790

Zanieczyszczenia,%
0,0066
0,0079
0,0085
0,0140
0,0155
0,0185
0,0200
0,0210

Źródło: opracowanie własne.
Tabela 4. Parametry prowadzonego procesu

Parametr
Temperatura ołowiu
Temperatura reakcji
Temperatura komory
Ciąg (przepływ powietrza)
Wilgotność powietrza
Obciążenie reaktora

Jednostka
o
C
o
C
o
C
C” (cal słupa wody)
%
Obr/min

Źródło: opracowanie własne.
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Wartość
480
380
490
150
60
Automatycznie
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6. Wyniki przeprowadzonych badań

Wydajność [%]

Badania zrealizowano obserwując wpływ czystości ołowiu na parametry produktu
zgodnie z opisaną metodyką. Uzyskano zależności określające zmianę wydajności,
absorpcji, gęstości nasypowej tlenku oraz ilości powstających zgarów w funkcji
zawartości zanieczyszczeń w utlenianym ołowiu. Określono również zachowanie się
stopnia utlenienia ołowiu w czasie trwania procesu.
Wraz z zmniejszającą się czystością ołowiu maleje wydajność procesu (rys. 2).
Spadek wydajności jest szczególnie zauważalny dla ołowiu wtórnego. Im więcej zanieczyszczeń w ołowiu, tym absorpcja kwasu spada. Spowodowane jest to zmniejszaniem
powierzchni właściwej produkowanego tlenku. Absorpcja w procesie nie powinna
wynosić mniej niż 13,5 g H2SO4/100 g proszku (rys. 3). Podczas produkcji z ołowiu
najbardziej zanieczyszczonego nie udało się utrzymywać odpowiedniej absorpcji bez
ingerencji w pozostałe parametry procesu.
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
0,005

0,01

0,015

Ilość zanieczyszczeń [%]

0,02

0,025

Rysunek 2. Zależność wydajności procesu od zawartości zanieczyszczeń w ołowiu [opracowanie własne]

Absorpcja [gH 2SO4/100g
proszku]

19
18
17
16
15
14
13
12
0,005

0,007

0,009

0,011

0,013

0,015

0,017

Ilość zanieczyszczeń [%]

0,019

0,021

0,023

Rysunek 3. Zależność absorpcji kwasu na powierzchni tlenku ołowiu od zawartości zanieczyszczeń w ołowiu
[opracowanie własne]

Wzrost zanieczyszczeń powoduje zwiększony rozrost ziarna tlenku podczas
produkcji przy słabszym rozwinięciu powierzchni, co przekłada się na większą gęstość
nasypową (rys. 4). Wpływa to niekorzystnie na absorpcję oraz powierzchnię właściwą
produkowanego proszku. Aby uniknąć nadmiernego wzrostu ziarna potrzebna jest
korekta w parametrach prowadzonego procesu. Zwiększenie ciągu powietrza powoduje
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szybsze wyciąganie cząsteczek tlenku z reaktora, przez co gęstość nasypowa tlenku nie
wzrasta. Zabieg ten pozwala na otrzymywanie tlenku ołowiu o odpowiedniej gęstości
nasypowej przy stosunkowo dobrej powierzchni właściwej.
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Rysunek 4. Zależność gęstości nasypowej tlenku ołowiu od zawartości zanieczyszczeń w ołowiu
[opracowanie własne]

Utlenienie [%]

Stopień utlenienia dla produkcji z ołowiu pierwotnego wahał się nieznacznie. Proces
przebiegał w miarę stabilnie bez większych wahań. Dla produkcji tlenku w reaktorze
Bartona zakres utlenienia mieści się w przedziale 70-80%. Optymalnym utlenieniem
jest 75%. Dla wszystkich pierwotnych rodzajów ołowiu utlenienie mieściło się
w zakresie +/-2% (rys. 5-7). Przy produkcji tlenku z ołowiu wtórnego pojawia się
problem utrzymania stabilności procesu. Dodatkowe ilości zanieczyszczeń powodują
zmienność procesu, przez co trudno jest utrzymać utlenienie na stabilnym poziomie.
W tych przypadkach utlenienie zmienia się w znacznym przedziale, nawet w zakresie
±8% (rys. 8-10). Podczas produkcji z najbardziej zanieczyszczonego materiału nie
udało się utrzymać utlenienia w wymaganym przedziale bez ingerencji w pozostałe
parametry (rys. 11-12).
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Rysunek 5. Stopień utlenienia – ołów pierwotny, próba 1 [opracowanie własne]
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Rysunek 6. Stopień utlenienia – ołów pierwotny, próba 2 [opracowanie własne]
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Rysunek 7. Stopień utlenienia ołów – pierwotny, próba 3 [opracowanie własne]
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Rysunek 8. Stopień utlenienia – ołów wtórny, próba 4 [opracowanie własne]
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Rysunek 9. Stopień utlenienia – ołów wtórny, próba 5 [opracowanie własne]
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Rysunek 10. Stopień utlenienia – ołów wtórny, próba 6 [opracowanie własne]
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Rysunek 11. Stopień utlenienia – ołów wtórny, próba 7 [opracowanie własne]
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Rysunek 12. Stopień utlenienia – ołów wtórny, próba 8 [opracowanie własne]

Wraz z pogarszającą się jakością ołowiu rośnie również ilość powstających zgarów
(rys. 13) . Dodatkowo postać powstałych zgarów zmienia się w zależności od ilości
poszczególnych pierwiastków w ołowiu. W ołowiu pierwotnym powstające zgary
przypominają proszek, natomiast im bardziej ołów zanieczyszczony, tym zgary zamieniają się w postać bardziej ciastowatą.
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Rysunek 13. Zależność ilości wyprodukowanych zgarów od zawartości zanieczyszczeń w ołowiu
[opracowanie własne]

Jednym z istotnych parametrów podczas produkcji tlenku ołowiu jest wielkość oraz
kształt powstających cząstek tlenku ołowiu. Wpływają one na wynik absorpcji, która
jest kluczowym parametrem podczas produkcji. Wyniki absorpcji powinny oscylować
powyżej 13,5 g H2SO4/100g proszku. W tym celu zostały przeprowadzone badania
próbek tlenku ołowiu za pomocą mikroskopu elektronowego. Powstający tlenek ma
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kształt płytkowy o nieregularnej powierzchni. Tlenek produkowany z materiału
o większej czystości posiadał ziarna mniejsze o znacznie rozbudowanej, nieregularnej
powierzchni (rys. 14-16). Im więcej zanieczyszczeń pojawiało się w ołowiu, tym
wielkość ziaren rosła, natomiast powierzchnia stawała się coraz mniej rozbudowana
(rys. 17-21). Rozmiary cząstek w produkowanym tlenku wahają się w przedziale od
2,2 µm do 9 µm.

Rysunek 14. Struktura tlenku ołowiu, próba 1 [opracowanie własne]

Rysunek 15. Struktura tlenku ołowiu, próba 2 [opracowanie własne]
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Rysunek 16. Struktura tlenku ołowiu, próba 3 [opracowanie własne]

Rysunek 17. Struktura tlenku ołowiu, próba 4 [opracowanie własne]
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Rysunek 18. Struktura tlenku ołowiu, próba 5 [opracowanie własne]

Rysunek 19. Struktura tlenku ołowiu, próba 6 [opracowanie własne]
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Rysunek 20. Struktura tlenku ołowiu, próba 7 [opracowanie własne]

Rysunek 21. Struktura tlenku ołowiu, próba 8 [opracowanie własne]
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7. Wnioski
Przeprowadzone badania oraz analiza uzyskanych wyników pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
1. Zastosowanie ołowiu pierwotnego pozwala uzyskać tlenek o stabilnych właściwościach użytkowych.
2. Wydajność procesu dla ołowiu pierwotnego wynosi ok. 94-95%, natomiast
w przypadku ołowiu wtórnego spada ze wzrostem zanieczyszczeń w granicach
88-93%.
3. Absorpcja kwasu dla ołowiu o największym stopniu czystości wynosi powyżej 17 g
H2SO4/100g proszku, natomiast dla ołowiu o najmniejszym stopniu czystości
ciężko jest w stabilny sposób utrzymać minimalną wartość, która wynosi 13,5 g
H2SO4/100g.
4. Dla ołowiu pierwotnego stopień utlenienia był na stabilnym poziomie i kształtował się na poziomie około 75%, natomiast im więcej zanieczyszczeń w materiale
wsadowym, tym stopień utlenienia bardziej odbiegał od tej wartości.
5. Dla ołowiu o największym stopniu zanieczyszczenia nie udało się prowadzić
procesu bez zmiany jego parametrów wejściowych.
6. Wraz ze zwiększającą się ilością zanieczyszczeń wzrasta ilość powstających zgarów.
7. Podczas produkcji z ołowiu pierwotnego zgary miały postać proszkową, natomiast im więcej zanieczyszczeń w materiale wsadowym, tym zgary przechodziły
w postać ciastowatą.
8. Produkcja tlenku z ołowiu o najmniejszej czystości nie była możliwa przy stałych
parametrach produkcji. W tych przypadkach istnieje potrzeba dokonywania zmian
parametrów.
9. Wielkość, kształt oraz powierzchnia ziaren tlenku ołowiu ulega zmianie przy
zmienności materiału wsadowego. Ze wzrostem ilości zanieczyszczeń rośnie
wielkość ziarna oraz maleje jego powierzchnia właściwa.
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Bartona
Streszczenie
Ze względu na niezawodność, niskie koszty produkcji oraz niemalże 100% poziom recyklingu najczęściej
użytkowanym źródłem energii elektrycznej w samochodach jest akumulator kwasowo-ołowiowy. Dążąc
do utrzymania dominującej pozycji akumulatora kwasowo-ołowiowego potrzebne jest jego ciągłe udoskonalanie. Podstawowym czynnikiem wpływającym na parametry oraz żywotność akumulatora jest jakość
tlenku ołowiu używanego do produkcji masy aktywnej. Dwiema najbardziej powszechnymi metodami
produkcji tlenku ołowiu są: młyn kulowy oraz reaktor Bartona. Tlenek wytwarzany w obu tych metodach,
choć pod pewnymi względami jest podobny, różni się w kilku kluczowych aspektach.
W pracy przedstawiony został proces produkcji tlenku ołowiu w reaktorze Bartona. Określono wpływ
rodzaju ołowiu na wydajność, jakość powstającego tlenku oraz ilość powstających zgarów.
Do badania składu chemicznego ołowiu używanego do produkcji tlenku wykorzystano spektrometr iskrowy.
Otrzymywany tlenek ołowiu badano za pomocą mikroskopu elektronowego. Pozwoliło to określić korelację
między absorpcją a rozmiarem, kształtem i powierzchnią właściwą ziaren tlenku ołowiu uzyskiwanych
przy różnych parametrach procesu. W konsekwencji możliwym jest dobór odpowiednich wartości parametrycznych dla produkcji tlenku ołowiu o wysokiej powierzchni właściwej oraz odpowiedniej absorpcji.
Słowa kluczowe: reaktor Bartona, tlenek ołowiu, absorpcja, gęstość nasypowa, utlenienie, powierzchnia
właściwa, kontrola procesu, jakość ołowiu

Production of lead oxide with programmable properties in the Barton reactor
Abstract
Due to reliability, low production costs and almost 100% recycling rate, the most frequently used source of
electricity in cars is a lead-acid battery. In order to maintain the dominant position of a lead-acid battery, its
continuous improvement is needed. The main factor influencing the parameters and lifetime of the battery
is the quality of the lead oxide used for the production of the active mass. The two most common methods
of producing lead oxide are a ball mill and a Barton reactor. The oxide produced by both of these methods,
while similar in some respects, differs in several key respects.
This publication presents the process of lead oxide production in the Barton reactor. The influence of the
type of lead on the efficiency, quality of the produced oxide and the amount of the generated skimmings
was determined.A spark spectrometer was used to study the chemical composition of the lead used in the
production of the oxide. The obtained lead oxide was examined using an electron microscope. This allowed to
determine the correlation between the absorption and the size, shape and specific surface of lead oxide grains
obtained with different process parameters. Consequently, it is possible to select appropriate parametric
values for the production of lead oxide with a high specific surface area and adequate absorption.
Keywords: Barton reactor, lead oxide, absorption, bulk density, oxidation, specific surface area, process
control, lead quality
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