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Analiza wyników eksperymentalnych innowacyjnego fotelika
bezpieczeństwa
Artur Muszyński(1), Janusz Kluczyński(1,2)
IDAP Technology Sp. z o.o.; 2Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Instytut Budowy
Maszyn,
1

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono nowe rozwiązanie systemu bezpieczeństwa dla dzieci zmniejszającego wartość
obciążeń dynamicznych oddziaływujących na ciało dziecka podczas wypadku. Ww. system zabudowany
w konstrukcji urządzenia przytrzymującego (foteliku bezpieczeństwa) jest aktywowany zarówno w warunkach
zderzenia czołowego jak i bocznego. Skuteczność proponowanego systemu oceniono za pomocą analiz
numerycznych uproszczonego modelu podstawowego oraz badań eksperymentalnych. Ten ostatni jest
analizowany jako część systemu przytrzymującego dla dzieci wraz z odkształcalnym modelem
antropomorficznego urządzenia testowego serii Q3. Wyniki przeprowadzonych testów wyraźnie wykazały
pozytywny wpływ zastosowania proponowanego systemu rozpraszania energii, co skutkuje zmniejszeniem
wartości opóźnienia głowy oraz wpływa na niższy współczynnik (wskaźnik) kryteriów biomechanicznych.
Przedstawione rozwiązanie pokazuje, że nadal istnieje możliwość poprawy bezpieczeństwa młodych pasażerów
pojazdów.

The analysis of experimental results of an innovative child safety seat
Abstract
The study presents a new solution for the child safety system which reduces the dynamic loads that affect the
child's body during an accident. The system is constituted on a holding device (safety seat) it is activated in both
frontal and side collisions. The effectiveness of the proposed system was assessed using numerical analyzes of the
simplified basic model and experimental research. The latter is analyzed as part of the child restraint system along
with the deformable model of the Q3 series anthropomorphic test dummy. The results of the conducted tests clearly
showed a positive effect of the proposed energy dissipation system, which results in a decrease in the head
retardation and a lower rate (index) of the biomechanical criteria. The presented solution shows that there is still
the possibility of improving the safety of young vehicle passengers.
1.

Wstęp
Najmłodsi pasażerowie pojazdów są narażeni na utratę życia bądź zdrowia przede

wszystkim z powodu błędów dorosłych. Często za kierownicą pojazdu, w którym dziecko ulega
wypadkowi siedzi ktoś z jego bliskiej rodziny. Należy podkreślić że na bezpieczeństwo dzieci
przewożonych w pojazdach samochodowych znaczący wpływ ma również prawidłowy montaż
urządzeń przytrzymujących co jest bardzo istotne analizując zachowanie się ciała dziecka nie
tylko podczas zderzenia czołowego ale również bocznego. Według statystyk Światowej
Organizacji Zdrowia, rocznie na całym świecie w wypadkach drogowych ginie około 1,3 mln
osób [1] w różnym wieku. W Polsce spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych które
miały miejsce w 2018 roku, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które
zakwalifikowano do kategorii „zderzenie się pojazdów w ruchu”. W 2018 roku wypadków
takich było 17 041, co stanowiło 53,8% ogółu, śmierć w nich poniosło 1 269 osób (44,3%
9

wszystkich zabitych), a rannych zostało 21 877 osób (58,6% ogółu rannych). Następnym,
najczęściej występującym rodzajem wypadku, było „najechanie na pieszego”. Takich zdarzeń
było 7 242 (22,9%), w ich wyniku zginęły 792 osoby (27,7%), a 6 800 zostało rannych (18,2%).
Komenda Policji, publikując roczne raporty o stanie bezpieczeństwa na polskich drogach,
wskazuje w statystykach za rok 2018 że 31,4% wypadków ze wszystkich rodzajów zdarzeń to
uderzenia boczne a 22,4% stanowią zderzenie czołowe oraz tylne. Należy podkreślić że
systemy wspomagające ochronę pasażerów podczas zderzenia bocznego takie jak dodatkowe
poduszki gazowe oraz kurtyny są coraz częstszym wyposażeniem pojazdów mechanicznych.
Pomimo wykorzystania ww. systemów w coraz większej ilości pojazdów w czasie zderzeń
bocznych życie traci 19,3% ofiar wszystkich wypadków. Dla dzieci te statystyki są równie
bardzo niekorzystne. Analiza ogólnoeuropejskiej bazy z wypadków wykazuje, że głównymi
przyczynami śmierci dzieci podczas wypadków są: zderzenia przednie (34%) oraz zderzenia
boczne (28%), a w czasie zderzeń bocznych najczęstszymi (65%) są urazy głowy.
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Rys. 1. Dane statystyczne 2018 roku Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji [3]

Z uwagi na ww. statystyki a w szczególności liczbę ofiar śmiertelnych pośród
najmłodszych pasażerów podjęto próbę zastosowania innowacyjnego systemu dyssypacji
energii zabudowanego w konstrukcji fotelika bezpieczeństwa. Prace realizowane były
w ramach działania 1.2 RPO WM 2014-2020 projekt nr RPMA.01.02.00-14-5640/16
pt. „Innowacyjny fotelik samochodowy o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa”.
2. Przygotowanie modelu do symulacji
Pierwszy etap prac polegał na budowie modelu numerycznego fotelika bezpieczeństwa
wraz z manekinem serii Q oraz elementami pojazdu. Model CAD fotelika zaimportowano do
środowiska LS-Prepost. W programie tym poszczególne części funkcjonalne poddane zostały
dyskretyzacji, czyli podziałowi na siatkę elementów skończonych. Każdy z modeli części
składowych został zdyskretyzowany przy użyciu elementów bryłowych lub powłokowych.
Następnie przygotowano model do obliczeń, tzn. nadania elementom charakterystyk
materiałowych, zdefiniowania wzajemnych relacji kinematycznych oraz zdefiniowania
warunków początkowo-brzegowych.
Model fotelika zawiera elementy powłokowe Belytschko-Tsay, elementy typu Thick Shell
oraz elementy bryłowe. Element Thick Shell to zmodyfikowane elementy sześcienne których
sformułowanie pozwala na przenoszenie momentów gnących. Elementy bryłowe to 8-węzłowe
elementy sześcienne z ośmioma punktami całkowania. Elementy typu Thick Shell zostały użyte
do dyskretyzacji stalowych grzebieni wzmacniających strukturę kołyski fotelika, systemu
ISOFIX oraz elementów połączeniowych siedziska fotelika z elementem kołyski. Elementy
typu Solid wykorzystane zostały do zamodelowania stalowych elementów wzmacniających
strukturę kołyski fotelika, elementów łączących siedzisko fotelika z elementem kołyski,
połączeń śrubowych oraz systemu przesuwu ISOFIX. Pozostałe połączenia śrubowe
odwzorowane zostały przy użyciu tzw. elementów sztywnych oraz elementów belkowych.
Ostatnią częścią składową jest siedzisko fotelika. Siedzisko zostało zamodelowane głównie za
pomocą elementów powłokowych typu Shell, jedynie elementy mocujące pasy bezpieczeństwa
zdyskretyzowane zostały elementami bryłowymi. W konstrukcji fotelika wykorzystano
polipropylen oraz trzy gatunki stali, które odwzorowano w modelu numerycznym.
Ostatecznie model fotelika został uzupełniony o antropomorficznego manekina serii Q
wraz z rozpiętymi pasami bezpieczeństwa odwzorowanymi za pomocą elementów
membranowych. Poszczególne części modelu MES (rys. 2) współpracują ze sobą, przenosząc
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obciążenie poprzez wzajemny kontakt. Kontakt został zdefiniowany poprzez wybór
odpowiednich par kontaktowych. Rezultatem prac jest kompletny model numeryczny fotelika
bezpieczeństwa z manekinem wraz z pasami.

Rys. 2. Model numeryczny innowacyjnego fotelika bezpieczeństwa

Następnie na podstawie wyników symulacji numerycznych określono wymagane parametry
systemu dyssypacji energii który następnie został zabudowany w konstrukcji fotelika
bezpieczeństwa. Opracowany fotelik poddany został testom w warunkach dynamicznych
odwzorowującym rzeczywiste zderzenie pojazdu.
Laboratorium

Bezpieczeństwa

Pojazdów

Przemysłowego

Instytutu

Motoryzacji

przeprowadziło testy zderzeniowe zmodyfikowanego fotelika. Do testów wykorzystano
manekina Q3 oraz stanowisko badawcze do dynamicznych testów zderzeniowych zgodne
z wymaganiami Regulaminu EKG ONZ nr 129. Wyposażony w odpowiednie czujniki manekin
umożliwił rejestrację przebiegów następujących sygnałów: składowych opóźnienia głowy,
12

miednicy, torsu, składowych sił i momentów w kręgosłupie, w dolnej i górnej części szyi oraz
ugięcia torsu.

Sygnały te zostały zarejestrowane poprzez bezprzewodową aparaturę

rejestrującą. Testy dynamiczne zostały nagrane za pomocą kamery szybkiej z prędkością 500
klatek/s.
W przeprowadzonych testach sprawdzano działanie fotelika w zależności od ustawienia
stanowiska badawczego oraz wersji jego systemu – z system dyssypacji energii oraz bez
systemu. Obiektem badań był prototyp fotelika samochodowego mocowanego za pomocą
systemu ISOFIX z górnym paskiem mocującym (top tether). Fotelik posiadał dwa pasy
regulujące naciąg integralnych pasów przytrzymujących antropomorficznego manekina.

3. Badania eksperymentalne
Analiza testów eksperymentalnych dotyczyła wielkości obciążeń dynamicznych
oddziaływujących na głowę dziecka podczas wypadku. Wyznaczono parametr Head Injury
Criterion HIC dla konfiguracji z zabudowanym systemem pochłaniania energii oraz bez ww.
systemu co zostało przedstawione na rys. 3 i 4.

Rys. 3. Wykres obciążenia w funkcji czasu z wyznaczoną wielkością parametru HIC głowy dla poszczególnych
konfiguracji fotelika przy zderzeniu czołowym
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W przypadku zastosowania innowacyjnego systemu dyssypacji energii dla zderzenia
czołowego wielkość obciążeń głowy została zredukowana o 22,2% a kryterium HIC zostało
obniżone o 22,8% z wartości 521 do 402 w porównaniu z wersją bez systemu pochłaniania
energii.

Rys. 3. Wykres obciążenia w funkcji czasu z wyznaczoną wielkością parametru HIC głowy dla poszczególnych
konfiguracji fotelika przy zderzeniu bocznym

W przypadku zastosowania innowacyjnego systemu dyssypacji energii dla zderzenia
bocznego wielkość obciążeń głowy została zredukowana o 18% a kryterium HIC zostało
obniżone o 35,6% z wartości 348 do 224 w porównaniu z wersją bez systemu pochłaniania
energii.
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4. Wnioski
Analizując wyniki testów eksperymentalnych można zaobserwować zmniejszenie
wartości kryterium HIC. Według Autorów, ocena wpływu wprowadzanych modyfikacji
fotelika bezpieczeństwa tylko na podstawie jednego kryterium jest niewystarczająca. Metodyka
oceny poziomu bezpieczeństwa rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń przytrzymujących dla
dziecka musi uwzględniać wiele kryteriów (przede wszystkim biomechanicznych) aby
wprowadzane na rynek urządzenia mogły zapewniać wysoki poziom ochrony dziecka
uczestniczącego w różnych typach kolizji i wypadków, które zdarzają się na drogach w Polsce,
Europie i na świecie. Można powiedzieć, że każde zdarzenie drogowe jest inne ze względu na
niepowtarzalną sytuację drogową. Opisane w pracy zależności wynikają ze złożonych
procesów dynamicznych zachodzących w czasie zderzenia pojazdu z przeszkodą. Potrzebne są
dalsze wnikliwe analizy prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod symulacji
numerycznych oraz testów eksperymentalnych na stanowiskach badawczych, które będą
wykorzystywane dla doskonalenia urządzeń przytrzymujących dla dzieci oraz metodyki ich
oceny.
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Badania porównawcze powłok aluminiowych wytworzonych metodą
zanurzeniową oraz magnetronowego rozpylania
Andrii Zinchuk(1), Oskar Moraczyński(1)

1

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Streszczenie
W celu ochrony konstrukcji stalowych przed korozją atmosferyczną, stosuje się między innymi powłoki
aluminiowe. Jedną z najpopularniejszych metod wytwarzania powłok aluminiowych jest metoda zanurzeniowa,
która niestety wiąże się z wytworzeniem warstw międzymetalicznych, powodujących pogorszenie właściwości
przetwórczych blach płaskich. Alternatywą dla metody ogniowej są nowoczesne metody PVD, której przykładem
jest metoda magnetronowego rozpylania. W powłokach aluminiowych wytworzonych, poprzez magnetronowe
rozpylanie, nie występują wcześniej wspomniane fazy międzymetaliczne. Pozytywną cechą powłoki PVD jest
również jej grubość – max kilka µm. W pracy skupiono się na porównaniu powłoki aluminiowej wytworzonej
metodą zanurzeniową i magnetronowego rozpylania. Porównanie obejmowało mikrostrukturę, grubość, twardość
i chropowatość powłok. Zestawienie końcowe objęło badania EDX i fazową analizę rentgenowską.

Comparative studies of aluminum coatings made by hot-dipping and
magnetron sputtering methods

Abstract
One of the most popular methods of producing aluminum coatings to protect steel structures is the hot-dipping
method, which is unfortunately connected with creating intermetallic layers, causing deterioration of processing
properties of flat sheets. Alternative to the hot-dipping method are modern PVD methods which example is
magnetron sputtering method. In aluminum coating created by magnetron sputtering, previously mentioned
intermetallic phases do not occur. A positive feature of PVD coatings is also its thickness – max. several µm. The
work contains comparison of aluminum coatings made by hot-dipping and magnetron sputtering. The comparison
included microstructure, thickness, hardness and roughness of coatings. The summary in the work included phase
X-ray analysis and EDX microanalysis.

1. Wstęp
Najczęstszym zadaniem stawianym przed powłokami ogniowymi (zanurzeniowymi) na
bazie aluminium jest ochrona konstrukcji stalowych przed korozją atmosferyczną. Naniesiona
powłoka aluminiowa podlega zjawisku pasywacji, która polega na wytworzeniu szczelnej
warstwy Al2O3, poprzez kontakt aluminium z tlenem znajdującym się w powietrzu. Najbardziej
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popularna metoda aluminiowania ogniowego, pozwala na uzyskanie powłok o grubości około
20μm [1,2].
Powłoki aluminiowe znane są z ochrony przed korozją w zakresie temperatury od 300°C
do 600°C, dlatego m. in. powłoki te wykorzystywane są również w układach wydechowych
samochodów. Połączenie powłoki z podłożem w przypadku aluminiowych powłok
zanurzeniowych zapewnione jest poprzez, wytworzoną w procesie warstwę Fe2Al5 (Rys. 1).
Międzymetaliczna warstwa Fe2Al5, prowadzi do pogorszenia odporności korozyjnej powłoki
(Rys. 2), jak i również osłabia jej obrabialność ze względu na swoją wysoką twardość [2-5].

a)

b)

Rys. 1. Zanurzeniowa powłoka Al: a) mikrostruktura przekrój poprzeczny, b) mechanizm powstawania
powłoki i faz międzymetalicznych [2]

Rys. 2. Wpływ temperatury wyżarzania na powłokę aluminiową [6]

Alternatywą wobec metod zanurzeniowych jest stosowanie powłok osadzonych przez
fizyczne osadzanie z fazy gazowej (PVD). Niewątpliwą zaletą metod PVD w porównaniu do
17

konwencjonalnej metody zanurzeniowej jest uniknięcie tworzenia się międzymetalicznej fazy
Al2Fe5 oraz wytwarzanie powłok wieloskładnikowych [7]. Jedną z metod osadzania
aluminiowych powłok PVD jest metoda magnetronowego rozpylania. Rozpylanie jest
procesem plazmowym, tzn. osadzanie warstwy na podłożu jest poprzedzone wytworzeniem w
przestrzeni między elektrodami obojętnych atomów, jonów, elektronów i fotonów. Osadzenie
warstwy w technologii magnetronowego rozpylania przebiega w czterech etapach:
➢ Etap 1 – wytworzenie jonów poprzez zderzenia molekuł obojętnego gazu (np. Argon)
ze swobodnymi elektronami oraz przyspieszenie jonów,
➢ Etap 2 – wybijanie atomów z targetu przez bombardowanie go jonami gazu
➢ Etap 3 – przemieszczanie się atomów od targetu do podłoża za sprawą energii
kinetycznej,
➢ Etap 4 – osadzenie atomów na podłożu [8].

a)

Rys. 3. Zobrazowanie procesów zachodzących podczas magnetronowego rozpylania: a) jonizacja gazu (argon),
b) wybijanie atomów z targetu i osadzanie ich na podłożu [8]

Powłoki wytworzone magnetronowo cechują się:
➢ jednorodną grubością na dużych powierzchniach,
➢ stabilną szybkością osadzania,
➢ dobrą powtarzalnością własności powłok wykonanych w długim toku
produkcyjnym,
➢ dobrą adhezją i dużą gęstością.
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Pomimo że powłoki PVD na blachach stalowych cieczą się dużym zainteresowaniem, ich
wykonywalność pod względem ekonomicznym nie jest oczywista [6-9].

2. Materiał i metodyka badań
Materiałem badawczym była powłoka aluminiowa naniesiona metodą zanurzeniową w
warunkach laboratoryjnych w temperaturze 690oC oraz powłoka wytworzona poprzez
magnetronowe rozpylanie. Dla określenia składu chemicznego każdego z podłoży, wykonano
analizę spektrometryczną zgodnie z normą PN-H 04045 (Tab.1). Badania spektrometryczne
wykazały, że powłoka ogniowa naniesiona była na stal konstrukcyjną 1.0503 (C45), natomiast
powłoka PVD, znajdowała się na austenitycznej stali 1.4846 (310S).

Tabela 1. Skład chemiczny podłoży, % mas. [opracowanie własne]

C

Mn

Si

Cr

Ni

Fe

Inne

Podłoże powłoki ogniowej

0,039

0,214

0,005

0,029

0,029

99,571

0,113

Podłoże powłoki PVD

0,067

1,203

0,946

25,14

20,78

51,789

0,075

Badania polegały na porównaniu powłok uzyskanych dwoma różnymi metodami:
ogniową i PVD (magnetronowego rozpylania). Analiza porównawcza powłok skupiła się na
obserwacji przekrojów poprzecznych w obszarze obejmującym powłokę. Wykorzystując
mikroskopię świetlną oraz SEM obserwowano nie tylko morfologię powłok, ale także
określono ich grubość. Skład chemiczny określono metodą mikroanalizy EDX, a skład fazowy
wykorzystując fazową analizę rentgenowską. Powłoki zbadano również pod kątem twardości
i stanu powierzchni – chropowatość powierzchni.

3. Wyniki badań
Powłoka wykonana metodą zanurzeniową charakteryzowała się obecnością warstw
przejściowych – faza Fe2Al5 (Rys. 4a). Faza międzymetaliczna powstała na drodze wzajemnej
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dyfuzji pomiędzy aluminium a żelazem jest ciągła. W przypadku powłoki wytworzonej metodą
PVD, nie wytworzyły się warstwy międzymetaliczne (Rys. 4b).

Rys. 4. Mikrostruktura na przekroju poprzecznym: a) powłoka zanurzeniowa b) powłoka PVD
[opracowanie własne]

Powłoki

zdecydowanie

różniły

się

grubością,

powłoka

wykonana

metodą

magnetronowego rozpylania była prawie 17x cieńsza od powłoki zanurzeniowej (Rys. 5). W
przypadku

powłoki

zanurzeniowej

wykonano

również

pomiary

grubości

fazy

międzymetalicznej Fe2Al5, warstwa przejściowa ma grubość około 29 µm, czyli niewiele mniej
niż grubość powoki z samego Al.
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Rys. 5. Średnia grubość powłok [opracowanie własne]

Wykorzystując profilometr stykowy określano parametr chropowatości Ra powłok (Rys.
6). Pomiarów dokonano na powierzchni powłoki, w losowych kierunkach. Z uzyskanych
danych wynika że powierzchnię powłoki o mniejszej chropowatocści uzyskano metodą
magnetronowego rozpylania W przypadku metody PVD można stwierdzić że chropowatość
uzyskanej powłoki odzwierciedla chropowatość powierzchni przed procesem osadzania, a
małe wartości wywodzą się z jej odpowiedniego przygotowania.
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Rys. 6. Chropowatość powłok [opracowanie własne]

W celu określenia twardości naniesionych powłok zastosowano metodę Vickersa
(mikrotwardościomierz). Pomiar wykonano bezpośrednio na powierzchni powłoki.
Mikrotwardość powłoki zanurzeniowej wynosiła 64 HV0,01, a w przypadku powłoki PVD 310
HV0,01. Korzystając z wzoru na twardość Vickersa, stwierdzono że penetrator został wciśnięty
w powłokę na głębokość 1,6 µm, co odpowiada 80% grubości powłoki. Na tak wykonanym
pomiarze grozi ryzyko popełnienia błędu pochodzącego z wpływu twardości podłoża, dlatego
w przypadku cienkich warstw takich jak powłoki PVD, stosuje się pomiary nanotwardości.
Wyznaczona nanotwardość aluminiowanej powłoki PVD, to 8 GPa przy obciążeniu 25 mN.
Analiza dyfraktometryczna (Rys. 7) potwierdziła obecność w powłoce ogniowej faz
międzymetalicznych (Al2Fe5) i grubej warstwy aluminium, wyraźny jest pik pochodzący od
Fe3O4, pochodzący najprawdopodobniej od zanieczyszczeń w kokili. Dla powłoki PVD,
zdefiniowano refleksy pochodzące od Al i Al2O3, warstwa pasywna jest wyraźna ze względu na
dłuższy czas spędzony przez powłokę w atmosferze powietrza w porównaniu z powłoką
ogniową, ale i równiej jej bardziej drobnokrystaliczną strukturę.
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Powłoka
ogniowa

Al

Fe
(podłoże)
FeAl
Fe2Al5 Fe3O4

Fe3O4

Al

Fe
(podłoże)
Al

Fe
(podłoże)
Al

Fe
Powłoka PVD
(podłoże)

Al2O3

Al2O3
Al

Rys. 7. Dyfraktogramy badanych powłok

Wykorzystując mikroanalizę EDX, na przekrojach poprzecznych zdefiniowano skład
chemiczny: powłoki, faz przejściowych (jeżeli występowały) i podłoża. Badania w przypadku
powłoki zanurzeniowej potwierdziły, występowanie faz przejściowych (międzymetalicznych)
powstałych, przez wzajemną dyfuzje Fe i Al (Rys. 8). Mikroanaliza powłoki PVD potwierdziła
brak dyfuzji pomiędzy aluminium pochodzącym z powłoki a żelazem z podłoża. W przypadku
spectrum 1 na rysunku 9, wykonanego na powłoce PVD, pierwiastki: Cr, Ni, Fe pochodzą z
podłoża i nie znajdują się w powłoce (Rys. 9). Ich rejestracja wynika z obszaru wzbudzonego
wiązką elektronów z rozmiarze większym niż grubość powłoki.
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Rys. 8. Aluminiowa powłoka zanyrzenowa – obszary analizy EDX i rozkład stężenia pierwiastków [opracowanie
własne]

Rys. 9. Aluminiowa powłoka zanyrzenowa – obszary analizy EDX i rozkład stężenia pierwiastków [opracowanie
własne]

4. Wnioski
Przeprowadzone badania porównawcze powłok wykonanymi metodą ogniową oraz PVD
wykazały między nimi różnice dotyczące grubości, składu fazowego oraz właściwości
mechanicznych.
Badania składu chemicznego i fazowego, potwierdziły, że powłoki wytworzone były z
aluminium, które w dłuższym kontakcie z tlenem w atmosferze otoczenia przechodzi w stan
pasywacji

(stąd

w

analizie

dyfraktometrycznej

obecność

Al2O3).

W przypadku
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konwencjonalnej metody zanurzeniowej, uzyskuje się grubą powłokę (badana powłoka 34 µm),
w której połączenie pomiędzy powłoką a podłożem zapewnione jest przez warstwy
międzymetaliczne. Wspomniane warstwy to głównie faza Fe2Al5, powstała wskutek wzajemnej
dyfuzji pomiędzy żelazem a aluminium. Powłoka wytworzona metodą PVD (magnetronowe
rozpylanie), jest bardzo cienka (badana powłoka 2 µm) i nie występują w niej warstwy
międzymetaliczne.
Powłoka

aluminiowa

uzyskana

metodą

zanurzeniową,

charakteryzuje

się

chropowatością, Ra – ok. 1 µm, co jest 10x większa wartością niż w przypadku powłoki
uzyskanej metodą magnetronowego rozpylania, Ra – ok. 1 µm. Znaczący wpływ na uzyskane
wartości chropowatości, ma przygotowanie powierzchni przed procesem nanoszenia powłok.
W przypadku metody PVD, powierzchnie najczęściej poleruje się, a biorąc pod uwagę małą
grubość powłok PVD, stwierdzić można że chropowatość powłoki odwzorowuje chropowatość
podłoża. Metoda wytwarzania wpływa także na twardość powłok, stosując najprostszy
przelicznik HV na GPa, w znaczący sposób parametr ten korzystniejszy jest dla powłok
wytworzonych metodą PVD. Badane aluminiowe powłoki PVD, charakteryzują się
nanotwardością około 8 GPa, gdzie po przeliczeniu mikrotwardości powłoki zanurzeniowej
wartość ta to jedynie 0,64 GPa.
Reasumując można stwierdzić, że metoda PVD pozwala na wytworzenie powłok o
większej twardości przy mniejszym zużyciu materiału powłokowego.
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Badania właściwości warstwy wierzchniej elementów ze stali chirurgicznej
316l otrzymywanych w technologii DMLS
Marta Łukasik
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Streszczenie
W ramach niniejszej pracy dokonano oceny stanu warstwy wierzchniej elementów wydrukowanych z proszku stali
316L metodą DMLS, poddanych dodatkowo obróbce powierzchniowej toczeniem. W tym celu, metodą
selektywnego przetapiania proszków metalowych przy pomocy lasera, wykonano próbki do badań. Poddano je
dodatkowej obróbce toczeniem oraz pomiarom składu chemicznego. Część zasadnicza pracy obejmowała badania
doświadczalne przeprowadzone na multisensorowym profilometrze Altisurf 520 oraz dyfraktometrze
rentgenowskim XStress 3000 G3R, które pozwoliły określić wpływ wybranych parametrów toczenia, takich jak:
posuw (f = 0,03 - 0,07 mm/obr), prędkość obrotowa (n = 450 - 750 obr/min) oraz głębokość skrawania (ap = 0,3 0,9 mm) na stan naprężeń własnych oraz strukturę geometryczną powierzchni badanych elementów.

Testing the properties of the surface layer of 316L surgical steel elements obtained using
the DMLS technology
Abstract
This thesis is about condition of the surface layer of elements printed from 316L steel powder using the DMLS
method, additionally subjected to surface treatment by turning, has been evaluated. For this purpose, samples for
testing were made by selective melting of metal powders with the use of laser. They were subjected to additional
turning and chemical composition measurements. The main part of the work included experimental tests carried
out on a multisensor profile meter Altisurf 520 and XStress 3000 G3R X-ray diffractometer, which allowed to
specify the influence of selected turning parameters, such as: feed rate (f = 0.03 - 0.07 mm/rev), rotational speed
(n = 450 - 750 rpm) and depth of cut (ap = 0.3 - 0.9 mm) on quantity of own tension and geometric structure of
the surface of the tested elements.

Stal Chirurgiczna 316L
Stal 316L to nierdzewna austenityczna stal chromowo-niklowo-molibdenowa
z niewielką zawartością węgla. Ze względu na swoje właściwości określana jest również jako
stal chirurgiczna oraz jubilerska. Głównymi jej zaletami jest podatność na spawanie oraz
żaroodporność. Stal 316L ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu: między
innymi w farmaceutycznym, zbrojeniowym, chemicznym, spożywczymi, morskim,
budownictwie czy architekturze. Ze względu na połysk i właściwości hipoalergiczne oraz
antykorozyjne stosowana jest także powszechnie w jubilerstwie.[4]
Zmniejszenie podatności na pękanie, dobra wytrzymałość i ciągliwości stali jest
wynikiem ograniczenia wielkości ziarna austenitu oraz poziomu zanieczyszczeń wtrąceniami
niemetalicznymi. Pierwiastki, takie jak mangan i azot są austenitotwórcze. Stal austenityczna
nie wykazuje właściwości magnetycznych. Pod wpływem silnej obróbki plastycznej takiej jak
zgniatanie, odlewanie czy rozciąganie może wykształcić się w niej faza martenzytyczna, która
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już jest magnetyczna. By zwiększyć odporność na korozję stali należy również lekko
spolerować powierzchnię.
Stal 316L jest niepodatna na działanie korozyjne wód naturalnych, pary wodnej,
roztworów alkalicznych czy kwasów. W podwyższonej temperaturze posiada również wysokie
własności antykorozyjne.[6]

1. Proces druku 3D w technologii DMLS
Technologia DMLS, a mianowicie Direct Metal Laser Sintering, polega na wytwarzaniu
przyrostowym elementów metalowych, inaczej mówiąc polega na spiekaniu, a raczej
przetapianiu laserem kolejnych warstw sproszkowanego tworzywa, tworząc zwartą strukturę.
Mimo, iż początkowo ta metoda miała służyć tylko prototypowaniu, czyli tworzenia modeli
koncepcyjnych, teraz służy konstruktorom jako technologia produkcyjna z dużą swobodą
projektowania. Główną ideą technologii DMLS jest tworzenie skomplikowanych kształtów,
których niemożliwością jest wytworzenie nawet metodami odlewniczymi, a w szczególności z
materiałów trudno obrabialnych.[2]
Działanie maszyny DMLS opiera się na nanoszeniu, za pomocą ostrza na platformę
roboczą, precyzyjnie spompowanego proszku metalowego a następnie fragmentaryczne
przetapianie kolejnych warstw budowanej części przy pomocy lasera pracującego w bliskiej
podczerwieni (Rys. 1.1). Ten proces odbywa się w atmosferze ochronnej. Bardzo ważnym jest
by pamiętać o oczyszczaniu gazu osłonowego, by zanieczyszczenia nie spadły na przetopioną
powierzchnię i nie powodowały wtrąceń o innej gęstości niż materiał stopowy. Duża ilość
takich defektów struktury powoduje jego znaczne osłabienie
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Rys. 2.1 Schemat procesu druku 3D w technologii DMLS

2. Warstwa wierzchnia
Warstwą wierzchnią (WW) przyjęto nazywać powierzchnię materiału i obszar
podpowierzchniowy. W Polsce definiowana jest przez normę (PN-87/M-04250). WW różni się
znacząco od głębszych warstw (czyli rdzenia) licznymi właściwościami powstałymi w sposób
naturalny w toku wytwarzania i eksploatacji elementu. Różnice są wywoływane również w
sposób sztuczny poprzez zastosowanie, takich operacji jak np.: docieranie lub polerowanie,
nawęglanie lub młotkowanie.[3]
Warstwę wierzchnią charakteryzuje zespół czynników, między innymi: grubość
i struktura warstwy wierzchniej, stopień umocnienia, stan naprężeń własnych oraz skażenia
i wady WW.

Rys. 3.1 Uproszczony model WW, 5 strefowy

Warstwa wierzchnia elementów ukształtowana podczas wytwarzania jest określana jako
technologiczna warstwa wierzchnia (TWW). Rodzaj zastosowanej obróbki wpływa na efekt
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końcowy struktury, czyli na jej cechy. Niestety pod wpływem wymuszeń zewnętrznych
właściwości mogą ulec zmianie. [5]

3. Badania struktury geometrycznej powierzchni (SGP)
Jednym z ważniejszych czynników decydującym o jakości powierzchni jest jej struktura
geometryczna (SGP). Jest to ważny element, gdyż ma wpływ na własności eksploatacyjne
maszyn. Informacje dotyczące SGP zawarte są w normach PN-EN ISO 3274 oraz PN-EN ISO
4288. Zasada pomiaru SGP polega na przesuwaniu z taką samą prędkością głowicy z ostrzem,
które odwzorowuje profil wzdłuż mierzonego kierunku. Dzięki naciskowi pomiarowemu ostrze
styka się z badaną powierzchnią mierzonego przedmiotu. Taki pomiar jest przetwarzany na
sygnał elektryczny, który jest wzmacniany i filtrowany by oddzielić niepożądane składowe.
Następnie można taki sygnał zarejestrować w postaci profilografu. Urządzenia do pomiaru SGP
dają możliwość wyznaczenia profilu 2D oraz obszaru 3D. Zazwyczaj jest też przetwarzany, by
uzyskać wartości liczbowe parametrów chropowatości. Możliwe jest również wygenerowanie
krzywej udziału materiału, która opisuje zróżnicowania właściwości powierzchni czy profilu,
które zmieniają się wraz z jego głębokością.[1]
4. Badania stanu naprężeń własnych metodą dyfraktometryczną
Zmiany właściwości fizycznych, mechanicznych, a nawet chemicznych są spowodowane
zmianą rozmieszczenia atomów, czyli zmianami w sieci strukturalnej, natomiast ta zmiana jest
konsekwencją obróbki mechanicznej. Podczas tej obróbki materiał nabywa różnych
właściwości, jedną z nich są naprężenia własne. Są to naprężenia występujące w materiale
pomimo braku obciążenia zewnętrznego. Przyczyn powstania tych naprężeń może być wiele,
najczęściej wyróżniane po obróbce ubytkowej to cieplne, spowodowane nierównomiernym
nagrzaniem ,mechaniczne, czyli nierówne odkształcenie plastyczne oraz strukturalne,
wynikające z przemian w warstwie wierzchniej. Oczywistym jest, że naprężenia własne
uzależnione są od stanu naprężeń własnych półfabrykatu. Naukowcy dążą do tego, aby
naprężenia własne bezpośrednio pod powierzchnią były jak największe ściskające i w
głębszych warstwach przechodziły w rozciągające. Na skutek rozpoczęcia mechanizmów
poślizgu, ziarna doznają deformacji plastycznej. Z powodu, że jest ona nieco inna dla sąsiednich
ziaren, to prowadzi do ściśnięcia bądź rozciągnięcia pojedynczych ziaren. Naprężenia własne
wpływają na obrabialność materiału oraz podatność na korozje.[4]
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5. Próbki do badań
Pomiary składu chemicznego materiału (Tabela 6.1), z którego wykonano próbki do
badań przeprowadzono na optycznym spektrometrze emisyjnym ze wzbudzeniem iskrowym
SOLARIS CCD Plus.
Tab. 6.1 Skład chemiczny materiału, z którego wykonano próbki do badań (wydruk 3D
z proszku stali 316L) – procentowy udział pierwiastków [opracowanie własne]
Pierwiastek
Pomiar I [%]
Pomiar II [%]

Cr
17,704

Ni
13,377

Mo
2,891

C
0,106

Mn
1,493

Cu
0,021

P
0,014

S
0,031

Si
0,354

17,825

13,337

2,84

0,057

1,501

0,021

0,013

0,014

0,361

Część doświadczalną pracy rozpoczęto od przygotowania próbek do badań. Zostały one
wykonane z proszku stali 316L, wykorzystując technologię DMLS. Próbki stanowiły wałeczki
o średnicy 12 mm i długości 110 mm. Po zaprojektowaniu modelu części badanej, przy
wykorzystaniu oprogramowania sterującego systemem EOSINT M280, zaplanowano
rozmieszenie (kolejność wydruku) poszczególnych elementów.

Rys. 6.1 Widok komory roboczej – procesu wydruku [opracowanie własne]

Po zakończonym procesie wydruku oczyszczono przestrzeń roboczą drukarki i
zdemontowano platformę budowlaną wraz z elementami wydrukowanymi. Końcowym etapem
przygotowania próbek było poddanie ich obróbce powierzchniowej toczeniem. Toczenie
elementów przeprowadzono przy wykorzystaniu tokarki CNC HAAS OL-1, przy parametrach
obórki ujętych w Tabeli 6.2.
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Tabela 3.1 Parametry obróbki powierzchniowej toczeniem oraz wartości naprężeń własnych w kierunkach
osiowym i obwodowym, gdzie kolorem zielonym zaznaczono najwyższe parametry, a pomarańczowym najniższe
parametry [opracowanie własne]

Wartość naprężeń własnych
zmierzono w kierunkach

Parametry obróbki
oznaczenie
próbki

głębokość
posuw,
skrawania,
f [mm/obr]
a [mm]
p

prędkość
obrotowa,
n[obr/min]

osiowym
φ=0 [MPa]

obwodowym
φ=90 [MPa]

1

0,07

0,9

750

-81,3±19,3

349,9±16,8

2

0,07

0,3

450

-256,1±3,0

169,0±25,2

3

0,03

0,9

450

-610,5±12,4

-150,8±71,5

4

0,03

0,3

750

-820,1±8,4

-115,2±14,5

5

0,07

0,6

600

-301,0±10,1

111,6±48,4

6

0,03

0,6

600

-642,3±3,8

-138,8±49,3

7

0,05

0,9

600

-310,8±3,9

149,8±26,9

8

0,05

0,3

600

-382,8±18,2

103,5±13,0

9

0,05

0,6

750

-213,2±5,2

125,2±44,5

10

0,05

0,6

450

-394,0±9,6

-172,3±134,7

11

0,05

0,6

600

-348,9±11,2

-121,4±120,7

-41,4±21,0

277,2±27,3

12

próbka surowa, nie poddana obróbce
toczeniem

6. Rezultaty badań
Pomiary struktury geometrycznej powierzchni (SGP) wykonano na multisensorowym
profilometrze Altisurf 520 w Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów Centrum
Innowacyjnych Technologii UR. Do analizy wykorzystano oprogramowanie Altimap Premium
6.2.
Do pomiaru naprężeń własnych w badanych próbkach użyto dyfraktometru
rentgenowskiego XSTRESS 3000 G3R.
Jest to lekki i przenośny dyfraktometr rentgenowski. Służy on do pomiaru zawartości
austenitu szczątkowego oraz naprężeń. Dzięki temu systemowi można mierzyć naprężenia w
materiałach krystalicznych za pomocą promieniowania rentgenowskiego w oparciu o prawo
Bragga.
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Oprogramowanie

XTronic

pozwala

na

wykonanie

pomiarów,

obliczeń

i

wygenerowanie raportów. Potrafi przeprowadzić automatyczną kalibrację, posiada wbudowaną
bibliotekę materiałów
Tabela 3.2 Zestawienie wybranych parametrów stereometrii badanych próbek, gdzie kolorem
zielonym zaznaczono najwyższe wartości, a pomarańczowym najniższe wartości parametrów
[opracowanie własne]
Parametr
Sq
[ µm]

Ssk

Sku

Sp
[µm]

Sv
[µm]

Sz
[µm]

Sa
[µm]

Próbka 1

1,32

0,0327

3,25

9,7

10,7

20,4

1,05

Próbka 2

1,3

-0,219

4,93

20,3

15

35,3

1,01

Próbka 3

1,25

-0,486

8,68

11,5

17,8

29,3

0,908

Próbka 4

1,32

-0,325

3,47

5,67

8,65

14,3

1,04

Próbka 5

1,69

-0,404

4,03

9,88

11,6

21,5

1,32

Próbka 6

1,14

0,485

6,86

13,2

9,79

23

0,84

Próbka 7

1,09

0,0365

3,13

5,42

8,42

13,8

0,87

Próbka 8

1,11

-0,0535

4,19

10,6

16,4

27

0,869

Próbka 9

1,05

-0,00372

3,78

6,51

7,24

13,7

0,817

Próbka 10

1,06

0,203

8,91

21,9

20,8

42,7

0,812

Próbka 11

1,02

-0,147

4,34

6,82

9,55

16,4

0,79

Próbka 12

13,5

-0,125

3,29

71,6

97,6

169

10,7
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500

Wartość naprężeń [MPa]

300
100
-100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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-300
-500

Kierunek pomiaru
-700

Osiowy

-900

Próbka do badań

Rys 3.1 Wykres przedstawia wartość naprężeń własnych w zależności od kierunku pomiaru,
dla każdej z badanych próbek [opracowanie własne]

7. Wnioski
Rezultaty badań doświadczalnych pozwoliły określić wpływ wybranych parametrów
toczenia, takich jak: głębokość skrawania, prędkość obrotowa oraz prędkość posuwu na stan
naprężeń własnych oraz strukturę geometryczną powierzchni badanych elementów.
Naprężenia w elementach toczonych, mierzone w kierunku pomiarowym oznaczonym
jako „0o”, czyli w kierunku osiowym, miały korzystny, z punktu widzenia na przykład
wytrzymałości zmęczeniowej materiału, charakter ściskający. Największą bezwzględną
wartość naprężeń ściskających w kierunku osiowym uzyskano dla: Próbki 4 i Próbki 3.
W przypadku tych próbek uzyskano również największą bezwzględną wartość naprężeń
ściskających w kierunku obwodowym (kierunek pomiaru „90o”).
Można zauważyć, że wszystkie próbki, w przypadku których stwierdzono korzystny
stan naprężeń własnych zostały przetoczne przy prędkości posuwu 0,03 mm/obr.
Największą bezwzględną wartość naprężeń ściskających w kierunku osiowym
uzyskano dla próbki 10.
Najmniejszą bezwzględną wartość naprężeń ściskających

w kierunku „0o” oraz

największą bezwzględną wartość naprężeń rozciągających w kierunku „90o” otrzymano dla
próbki 1 i próbki 2. Toczenie obu próbek odbyło się przy prędkości posuwu 0,07 mm/obr.

34

Próbka surowa, która nie została poddana obróbce toczeniem, charakteryzuje się
zbliżonym stanem naprężeń własnych jaki wystąpił w przypadku próbki 1.
Rezultaty badań struktury geometrycznej powierzchni (SGP) przeprowadzono
z wykorzystaniem profilometru Altisurf 520 wykazały, że: średnia arytmetyczna wysokości
powierzchni (Sa), wyrażona w µm, największą wartość osiągnęła dla próbki 12, czyli próbki
surowej (10,7 µm), co oznacza, że próbka ta charakteryzuje się największą chropowatością
powierzchni. Zastosowanie obróbki powierzchniowej toczeniem spowodowało istotne
obniżenie chropowatości powierzchni badanych elementów od Sa= 0,79 µm – próbka 11 do Sa
=1,32 µm dla próbki 5. Można zauważyć, że głównym parametrem który wpływa na
chropowatość powierzchni jest prędkość posuwu.
Maksymalną wysokość piku (Sp), podobnie jak w przypadku parametru Sa
zarejestrowano dla próbki 12 (71,6 µm). Analizując parametr Sp nie stwierdzono wpływu
prędkości posuwu na wzrost wysokości piku.
Parametr SGP określający maksymalną wysokość wgłębienia na powierzchni (Sv), tak
jak w przypadku poprzednich analizowanych parametrów amplitudowych, najwyższą wartość
osiągnął w przypadku próbki surowej. Po zastosowaniu obróbki powierzchniowej głębokość
wgłębień na powierzchni się zmniejszyła. Analizując parametr Sv można zauważyć, że im
wyższa wartość prędkości obrotowej przedmiotu obrabianego, tym wartość parametru Sv jest
mniejsza.
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z wykorzystaniem krzywej udziału materiału” 2016.
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[3] G.Starzyński „Warstwa wierzchnia i jej modelowanie, IPPT PAN
[4] M. Blicharski „Inżynieria materiałowa” Warszawa, 2012.
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[6] PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na
korozję.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono opis działania autorskiego dalmierza w postaci czujnika aktywnego. Stworzony
przyrząd służy do wykonywania pomiarów odległości pomiędzy dwoma elementami urządzenia (nadajnikiem i
czujnikiem ultradźwiękowym) Dzięki tej innowacyjnej metodzie wykonywania pomiarów, sam proces staje się
łatwiejszy i bardziej intuicyjny. Przedstawiony sposób pomiaru pomaga wyeliminować otrzymywanie
nieprawidłowych wyników, które są powodowane odbijaniem się fal ultradźwiękowych od obiektów znajdujących
się na drodze do punktu pomiarowego. Prostota przedstawionego rozwiązania oraz niska cena zawartych
komponentów z pewnością stanowią dodatkowe atuty prototypu.

Study of an original ultrasonic range finder
Abstract
This article is about an original rangefinder as an active sensor. The equipment was created to perform tasks with
a distance between two components of the device (a transmitter and ultrasonic sensor). Thanks to this innovative
method of execution, the process itself become easier and more intuitive. The presented method of measurement
helps in obtaining results. The simplicity of the presented solution and its price with accuracy to the additional
advantages of the prototype.

1. Wstęp
Pomiary odległości dokonywane są od wieków. Dzięki rozwojowi techniki, zachodzi
potrzeba odkrywania lepszych metod pomiarowych - dokładniejszych, a zarazem mniej
kosztownych. Metody wykonywania pomiarów mają ogromny wpływ, zarówno na sam proces
jak i na skale pomiaru. Poczynając od pomiarów w skali femto, a kończąc na pomiarach lat
świetlnych. Innowacyjność metod pomiarowych, nie zawsze idzie w parze z intuicyjnością
zbierania danych, a co więcej - niskim kosztem produkcji urządzenia.

A. Pomiary ultradźwiękami
Czujniki ultradźwiękowe działają na zasadzie wysyłania ultradźwięk, który odbija się
od punktu pomiarowego i wraca do czujnika. Urządzenie mierzy czas przesunięcia fali do celu,
a następnie z powrotem do odbiornika. Ze względu na upływ czasu czujnik oblicza odległość.
Zasada działania została przedstawiona na rysunku 1.
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Rysunek 1. Przebieg pomiaru, oryginalnego czujnika [opracowanie własne]

B. Pomiary laserowe
Skaner laserowy to kolejny rodzaj dalmierza. Wysyła impuls laserowy do obiektu.
Odbiornik porównuje wartości pomiędzy wysłaniem sygnału, a odebraniem. W oparciu na tych
danych jest obliczana odległości.

2. Stworzone urządzenie
Stworzony dalmierz został skonstruowany na bazie dwóch odległościomierzy HC-SR04
działających z częstotliwością 40 [kHz].

Rysunek 2. Przebieg pomiaru, autorskiego czujnika [opracowanie własne]
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Urządzenia zostały ustawione naprzeciw siebie w taki sposób, aby możliwe stało się
wzajemne przesyłanie fal ultradźwiękowych. Transmiter wysyła 8 impulsów ultradźwięku
i otrzymuje wzmocnione. Na rysunku 2 przedstawiony został przebieg pomiaru. Strzałki
symbolizują fale ultradźwiękowe, natomiast przerywane linie – pole nadawania sygnału.
Pomiędzy dwoma urządzeniami została ustawiona przeszkoda w postaci rury PCV. Stanowi
ona świetny ośrodek do odbijania fali. Odbita wiązka, wędruje do odbiornika jednak nie jest
odczytywana, ponieważ nie dociera tam jako pierwsza. Dzięki odczytywaniu tylko pierwszego
sygnału zwrotnego, urządzenie staje się łatwiejsze w obsłudze. W jednym z czujników
odlutowany został odbiornik, natomiast w drugim – zasłonięty nadajnik. W ten sposób
nadawany sygnał nie ulegał zakłóceniom powodowanym przez nadajnik urządzenia
zbierającego sygnał.
W obu czujnikach piny wyzwalające pomiar zostały połączone. Było to niezbędne
z powodu zasady działania wewnętrznego oprogramowania urządzeń - użyte odległościomierze
rozpoczynają nasłuchiwanie sygnału w momencie zakończenia jego nadawania. Przebieg
dokonywania pomiarów został przedstawiony na rysunku 2. Komunikacja z użytkownikiem
przebiega za pomocą modułu UART.

A. Zasada działanie
Dzięki rozdzieleniu urządzeń na nadajnik i odbiornik, wyeliminowany został często
występujący w oryginalnym odległościomierzu - błąd gruby. Wysyłana fala ultradźwiękowa
odbija się od pierwszego napotkanego obiektu i powraca do urządzenia. Z tego powodu
zbieranie pomiarów w miejscu, w którym występują potencjalne przeszkody jest znacznie
utrudnione. W dostępnych na rynku rozwiązaniach, może się także zdarzyć, że mierzona
odległość nie będzie najkrótszą drogą. Omówiony problem został przedstawiony na rysunku 1.
Na rysunku 2 zawarta została zasada działania autorskiego odległościomierza.
Zaprezentowany przykład uwzględnia możliwość odbicia się fali ultradźwiękowej od obiektu
znajdującego się pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem. Odczytanie takiej fali przez odbiornik
jest mało prawdopodobne, gdyż oprogramowanie wewnętrzne czujników, zbiera tylko
pierwszy sygnał zwrotny, którym będzie fala biegnąca po najkrótszej trasie.
B. Schemat połączeń
W celu utrzymania prototypu w przystępnej cenie, przyłożono duży nacisk na koszty części
składowych. Jednostkę sterującą stanowi mikroprocesor Atmega 8, taktowany zegarem
8 [MHz]. Schemat połączeń procesora z czujnikami przedstawiono na rysunku 3.

38

Rysunek 3. Schemat elektryczny [opracowanie własne]

3. Oprogramowanie
Stworzone oprogramowanie zostało zaprojektowane z myślą o prostocie i
rozszerzalności kodu, który napisano w języku C. Algorytmika działania programu została
przedstawiona na rysunku 4.

Rysunek 4. Schemat blokowy programu [opracowanie własne]

Zdarzenia występujące w programie, sygnalizowane są flagami – na ich podstawie
wywoływane są odpowiednie metody. Dzięki temu, zachowana została przejrzystość kodu. W
programie zainicjowane zostały dwa przerwania - przerwanie przepełnienia licznika, oraz
zmiany stanu na pinie INT0. W pętli głównej, sprawdzany jest aktualny stan flag ustawianych
w przerwaniach.
A. Przerwanie zmiany stanu na pinie echa
Kod przerwania wyzwalanego zmianą stanu na pinie INT0, znajduje się na rysunku 5.
Podczas wystąpienia przerwania, pierwszym krokiem programu jest odczytanie aktualnego
stanu na pinie INT0. Wiąże się to z faktem, iż przerwanie jest wyzwalane dowolną zmianą stanu
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na pinie echa. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy wystąpiło zbocze narastające, które
sygnalizuje rozpoczęcie pomiaru. W takim przypadku, zerowany jest licznik, a także włączana
jest dioda led na znak rozpoczęcia wykonywania pomiaru. W przeciwnym wypadku,
przerwanie zostało wyzwolone zboczem opadającym na pinie echa, co oznacza zakończenie
pomiaru. Odczytywany jest wtedy stan licznika, ustawiana jest flaga otrzymania przerwania
oraz wyłączona zostaje dioda.

Rysunek 5. Kod przerwania [opracowanie własne]
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Rysunek 6. Zdjęcie ze stanowiska pomiarowego [opracowanie własne]

4. Badania
Badania zostały wykonane w zamkniętym pomieszczeniu, dzięki czemu zniwelowano
potencjalne zakłócenia. Stanowisko pomiarowe zostało przedstawione na obrazku 6.
Wykonano serie czterdziestu pomiarów, z krokiem co 10[cm]. W celu obniżenia ilości operacji
wykonywanych przez procesor, odczytywano wartości licznika dla danych odległości, które
następnie przeliczano w programie Excel. Dzięki temu zaoszczędzono pamięć jednostki, a
także zmniejszono czas oczekiwania na przesłanie informacji do użytkownika. Ponadto,
obniżono prawdopodobieństwo wzrostu temperatury wewnętrznej układu, która ma ogromny
wpływ na dokładność taktowania generatora RC. Wartości odczytywane z procesora zostały
przedstawione w tabeli 1.
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Tabela 1. Zestawienie wyników

Gdzie:
•
•
•
•
•

1 – odległość rzeczywista,
n – ilość jednostek czasu mierzonych przez licznik,
lo – obliczona odległość,
err- błąd pomiaru,
err % - procentowy błąd pomiaru.

Przedstawiona rozdzielczość mierzenia interwałów czasowych negatywnie wpływa na
dokładność pomiarów.
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Oczytane impulsy, przeliczano na interwały czasowe, a następnie na odległość, według
podanych wzorów: 1, 2.

𝑡𝑖𝑐𝑘 =

7813.5
1

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒[𝑚] =

= 0.000128[𝑠]

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡∙128[𝜇𝑠]
58 ∙2

(1)

(2)

Błędy pomiarowe przedstawiono na rysunku 7.

Rysunek 7. Wykres błędu pomiarów [opracowanie własne]

Z wykresu łatwo zauważyć, że wartość błędu zmienia się w zależności od wielkości
mierzonej. Dla odległości mniejszych niż 3.2[m] wartość bezwzględna błędu mieści się w
granicy do 6[cm]. Wyraźny wzrost następuje po przekroczeniu wartości 3.4[m], gdzie górna
granica błędu zbliża się do wartości 10[cm]. Powyżej odległości 1.3[m] zauważalna staje się
cykliczność wykresu. Wynika ona z faktu zastosowania niskiej częstotliwości taktowania
licznika. Programowe zliczanie interwałów czasowych pomiędzy wysłaniem fali
ultradźwiękowej, a jej powrotem zostało przeprowadzone z częstotliwością próbkowania
7812,5 [Hz].
8000000
1024

= 7812,5 [𝐻𝑧]

(3)

A. Opis przeprowadzonych pomiarów
Lina trendu pokazuje zależność pomiędzy odległością mierzoną, a wzrostem wartości
błędu. Wzrost błędu spowodowany jest zastosowaniem wewnętrznego generatora RC do
odliczania interwałów czasowych. Generator ten ze swojej natury jest wrażliwy na zmianę
warunków zewnętrznych, szczególnie temperatury struktury krzemowej układu. Według
danych, podawanych przez producenta tolerancja częstotliwości generatora RC wynosi
±3% [1].
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Wykres procentowy błędu znajduje się na rysunku 8. Wyraźnie oznacza się na nim
cykliczność, co jest wynikiem niskiej częstotliwości taktowania licznika zliczającego interwały
czasowe, przez co objawia się zjawisko aliasingu. Dobrana częstotliwość próbkowania nie
spełnia założeń wynikających z twierdzenia Kotielnikowa - Shannona.

Rysunek 8. Wykres błędu procentowego. [ opracowanie własne]

5. Podsumowanie
Dalmierze ultradźwiękowe znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, przez co ich
rozwój jest niezwykle ważny. Stworzone urządzenie jest bardzo kompaktowe, co pozwala na
łatwiejsze dokonywanie pomiarów. Ponadto, zmniejszone zostało prawdopodobieństwo
otrzymania pomiaru bazującego na fali odbitej do przeszkody – zamiast od punktu
pomiarowego. Ten problem często pojawiał się w oryginalnych dalmierzach
ultradźwiękowych.

A. Plany rozwoju projektu
Rozwijanie stworzonego urządzenia należy rozpocząć od zwiększenia częstotliwości
zliczania interwałów czasowych, w taki sposób aby spełniała prawo Nyquista. Operacja ta,
polepszy rozdzielczość działania dalmierza, dzięki czemu możliwe stanie się dokonywanie
pomiarów z zakresu 4 - 8 [m]. Aby zapewnić wyższą częstotliwość, konieczna stanie się zmiana
jednostki zarządzającej. Podczas wyboru nowego procesora należy zwrócić uwagę na
rozdzielczość liczników, a także na taktowanie jednostki. Konieczne jest zastąpienie generatora
wewnętrznego, rezonatorem kwarcowym, który zapewni większą stabilność i zniweluje
narastanie błędu. Przewidziano także, zmianę kablowego połączenia pomiędzy nadajnikiem, a
odbiornikiem na tor optyczny. Nośnikiem informacji prawdopodobnie będzie podczerwień, nie
wykluczone jest jednak zastosowanie fal radiowych. Pozwoli to na wygodniejsze dokonywanie
pomiarów nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Poinformowanie odbiornika o
rozpoczynającym się pomiarze przebiegać będzie za pomocą wysłania fali użytego nośnika
informacji. Dzięki tej operacji, możliwe stanie się zniwelowanie opóźnień pojawiających się
na kablach, a także zmniejszenie zakłóceń.
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Badanie odziaływania filtracji końcówki pomiarowej na odtworzenie
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Grzegorz Pado(1), Kamil Robótka(1), Piotr Prach(1), Rafał Fuksa(1)
1

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Streszczenie
W niniejszej pracy dokonano analizy wpływu igły pomiarowej na detekcję poszczególnych rodzajów nierówności.
Część wprowadzająca dotyczy charakterystyki metody stykowej pomiaru nieregularności oraz współczesnych
technologii pomiarów. Pierwszą część badania stanowi proces modelowania profilu z wykorzystaniem techniki
opracowanej przez J-J Wu. W kolejnej części wygenerowano pomiar profilu z użyciem igły pomiarowej
o określonej geometrii końcówki. W pracy dokonano porównania parametrów z grupy P dla profilu wzorcowego
oraz mierzonego. Określono wpływ mechanicznej filtracji końcówki na odtworzenie profilu nierówności danej
powierzchni.
Słowa kluczowe: struktura geometryczna powierzchni, parametry SGP, filtracja

Analysis of the impact of stylus tip filtration on the mapping on the mapping
rough of the profile
Abstract
This paper analyzes the impact of stylus tip on the detection of individual of inequalities. The introductory part
concerns the characteristics of the contact method for measuring irregularities and modern measurement
technologies. The first part of the analysis is a profile modeling process using the technique developed by J-J Wu.
In the next part, profile measurement was generated using a measuring needle with a specified tip geometry. The
work compares the parameters from the P group for the reference profile and the measured profile. The effect of
mechanical tip filtration on the reproduction of the roughness profile of a given surface was determined.
Keywords: the scructure of the Surface geometry, the parameters of the Surface texture, Surface roughness,
filtering

1. Wstęp
Wszystkie przedmioty mają pewną charakterystyczną powierzchnię. Podstawową cechą każdej
struktury jest więc rodzaj i wielkość nierówności, których nieodzowną częścią są wzniesienia
i wgłębienia. Własności wyżej wymienione są nieodłącznymi składnikami każdego
przedmiotu. Badania nieregularności nie należą do grupy prostych analiz. Dobór
odpowiedniego sposobu jest uzależniony od metod pomiarowych oraz od norm [1, 2].
Współczesna technologia stosowana w przemyśle lotniczym skorelowana jest z wytwarzaniem
przedmiotów (detali), których cechą charakterystyczną jest ograniczony zakres tolerancji
wymiarowo – kształtowej. Konstruktorzy określają dokładność wykonania detalu przy danej
operacji technologicznej. Właściwość ta jest fundamentem określającym cechy materiału:
drgania, tribologia, wytrzymałość itp. [3].
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Pomiar metodą stykową umożliwia w prosty sposób ocenę struktury powierzchni.
Podstawowym komponentem głowicy skaningowej jest igła pomiarowa. Końcówka ta porusza
się po analizowanej powierzchni ze stałą prędkością. Gromadzi informacje wprost z
analizowanej powierzchni danego detalu. Impuls pomiarowy jest zamieniany na elektryczny
dzięki przetwornikom. Efekt pracy zostaje ukazany z wykorzystaniem profilogramu.
Współcześnie badania skaningu przeprowadzane są w wielkościach rzędu nano – wyróżnić
można tutaj m.in. przemysł lotniczy.
Bardzo ważnym komponentem w detekcji różnych rodzajów nierówności jest element
filtrujący. Współcześnie wykorzystywane są filtry Gaussa, RK, Roboust. Wśród filtrów
matematycznych, wyróżnić można element morfologiczny, filtry falkowe. Metody te są
współcześnie szeroko rozwijane. Poprawiają filtrację mechaniczną. Systematyczne zaostrzanie
norm produkcyjnych skutkuje doskonaleniem metod selekcji poszczególnych nieregularności.

2. Metodyka pomiaru
Igła pomiarowa, a zwłaszcza jej kształt jest mechanicznym filtrem. Rezultat skaningu
powierzchni konkretną końcówką nie ukazuje nam wszystkich nieregularności badanego
detalu. Końcówka o możliwie małym promieniu nie jest w stanie dostać się do pewnych
nierówności. Skutkuje to wygładzeniem określonej nierówności. W badaniu zastosowano
końcówkę sferyczną, której promień wyniósł odpowiednio 2µm, 5µm, 10µm. Styk igły z
badanym profilem występuje w trzech miejscach.
2.1. Wygenerowanie profilu nierówności
Profil powierzchni wykorzystywany w dalszych analizach wytworzono według techniki FFT
opracowanej przez Wu. Metoda ta daje możliwość wygenerowania profilu o zdefiniowanym
kształcie funkcji autokorelacji [4,5]. Danymi wejściowymi generowanego profilu są długość
korelacji określona mianem DK ( kształt funkcji autokorelacji wynosi 0.1) oraz średnia
kwadratowa rzędnych odchyleń profilu Rq. Wygenerowano profile dla wartości Rq= 0.1 µm i
Rq = 1 µm oraz DK w zakresie od 5 µm do 200 µm. Próbkowanie – 0.5 µm.
Następnie zamodelowane profile otworzono w programie AltiMap 6.2, w którym to określono
ich parametry w oparciu o najnowszą normę ISO 4287.
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Rys.1. Wygenerowane profile nierówności dla: Rq = 0.1 µm i DK = 5 µm, 75 µm, 200 µm
oraz Rq = 1 µm i DK = 5 µm, 75 µm, 200 µm
2.2. Wygenerowanie pomiaru nieregularności powierzchni stosując igłę pomiarową
o odmiennym promieniu.
Rezultat badania z wykorzystaniem igły pomiarowej o zmiennym promieniu zaokrąglenia
wygenerowano w oparciu o metodę Wu. Analizując model matematyczny promień końcówki
pomiarowej jest dzielony na punkty o ustalonych współrzędnych. Badaniu podlegają punkty
styku analizowanego profilu oraz końcówki. Modelowany profil jest kreślony przy użyciu
centralnego punktu igły. Należy przy tym założyć, że igła pomiarowa oraz analizowana
struktura nie poddają się odkształceniom plastycznym. Współrzędne X(J) Y(J) definiują lokację
punktu kontaktu końcówki i powierzchni. Natomiast współrzędne X(I) Y(I) określają środek
końcówki [4,5].
Geometrię igły uzyskujemy z następującego równania:
ℎ(𝑘) = [𝑟 2 −(𝑘 − 𝐼)2 (Δ𝑋)2 ]1/2

(1)
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gdzie: r – promień igły, ΔX – oznacza krok próbkowania, k oraz I są to indeksy współrzędnych
wykorzystywane w celu wyznaczenia punktu kontaktu profilu oraz igły, h(k) geometria igły.

Punkty kontaktu igły i badanego profilu tj. współrzędne wygenerowanego profilu mierzonego
Z(I), są określane z równania:
ℎ(𝐽) + 𝑌(𝐽) = max[ℎ(𝑘) + 𝑌(𝑘)] = 𝑍(𝐼)

(2)

𝑘

𝑟

𝑟

gdzie: k oznacza indeks punktów kontaktu z obrębu od 𝐼 − [Δ𝑋] do 𝐼 + [Δ𝑋]
Program napisano w aplikacji Matlab. Elementami wejściowymi jest profil wzorcowy
i promień igły. Daną wyjściową jest model profilu, który jest następstwem z pomiaru igłą
o danym promieniu zaokrąglenia.
Poniżej na zdjęciach możemy zaobserwować otrzymany model profilu określoną końcówką.
Na zielono został wyróżniony profil wzorcowy, na niebiesko wyróżniono daną wyjściową –
efekt działania algorytmu - profil mierzony igłą o określonym promieniu zaokrąglenia [4,5].
Rq = 0.1 µm promień igły = 2 µm

Rq = 1 µm promień igły = 2 µm

Rq = 0.1 µm promień igły = 5 µm

Rq = 1 µm promień igły = 5 µm
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Rq = 0.1 µm promień igły = 10 µm

Rq = 1 µm promień igły = 10 µm

Rys.2. Wygenerowany pomiar profilu dla: Rq = 0.1 µm i DK = 5 µm oraz Rq = 1 µm i 200 µm
z wykorzystaniem końcówki o promieniu 2µm, 5µm, 10µm.
2.3. Interpretacja otrzymanych wyników.
W wykonanym badaniu parametry profili wygenerowanych wykorzystane były jako przedmiot
odniesienia, inaczej określone jako profil wzorcowy, wobec którego zdefiniowano różnice. Są
one wynikiem działania mechanicznej filtracji igły pomiarowej.
Parametry chropowatości zostały określone dla wszystkich profili wygenerowanych w oparciu
o normę ISO 4287.

W tym celu wykorzystano oprogramowanie do badania struktury

geometrycznej powierzchni – AltiMap.
Na załączonych poniżej tabelach dokonano porównania wybrane parametrów profili
wzorcowych i mierzonych. Dodatkowo utworzono zestawienie poszczególnych modeli.
Ponieważ profile użyte podczas analizy zostały wygenerowane w procesie modelowania, więc
do określenia poszczególnych wartości parametrów profilu użyto parametry z grupy P ( dla
profilu pierwotnego). Parametry z grupy R określane zostają po wcześniejszej filtracji cyfrowej
co skutkuje redukcją falistości.
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Wyznaczono również różnicę względną (RW) parametrów dwóch profili mierzonego i
odniesienia. Określa ona procentowe zmiany, które są rezultatem mechanicznej filtracji igły o
danym promieniu zaokrąglenia.

𝑅𝑊 =

𝑊𝑃𝑀 − 𝑊𝑃𝑊
∙ 100 %,
𝑊𝑃𝑊

(3)

gdzie: WPM oznacza wartość wybranego parametru profilu mierzonego igłą o danym
promieniu zaokrąglenia , WPW oznacza wartość wybranego parametru profilu wzorcowego.
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Uzyskane wyniki poszczególnych parametrów wg. Normy ISO 4287 Rq = 0.1 µm
Rq = 0.1 µm DK = 5 µm

Rq = 0.1 µm DK = 200 µm
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Krzywa profilu - mod_01_200
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Rys.3. Profile otrzymane dla Rq = 0.1 µm DK = 5 µm i Rq = 0.1 µm DK = 200 µm
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Tabela 1. Wartości poszczególnych parametrów dla profilu wzorcowego oraz profili
mierzonych wraz z obliczoną wartością RW (Rq = 0.1µm oraz DK = 5µm)
Promień igły R
Profil wzorcowy
Rq=0.1 µm DK=5 µm

r=2µm

RW

r=5µm

RW

r=10µm

RW

Pp[nm]

374

277

-25.94%

231

-38.24%

196

-47.59%

Pv[nm]

430

247

-42.56%

224

-47.91%

212

-50.70%

Pz[nm]

804

524

-34.83%

454

-43.53%

408

-49.25%

Pc[nm]

249

205

-17.67%

178

-28.51%

155

-37.75%

Pt[nm]

804

524

-34.83%

454

-43.53%

408

-49.25%

Pa[nm]

79.90

66.10

-17.27%

56.40

-29.41%

49.10

-38.55%

Pq[nm]

99.90

81.70

-18.22%

70.60

-29.33%

61.70

-38.24%

Psk

0.00

0.05

-1821.43%

0.06

-2182.14%

0.08

3064.29%

Pku

2.94

2.85

-3.06%

2.91

-1.02%

3.07

4.42%

0.01

0.02

163.43%

0.04

401.28%

0.07

765.73%

Pdq[°]

7.30

3.10

-57.53%

1.91

-73.84%

1.23

-83.15%

Pmr[%]

100

100

0.00%

100

0.00%

100

0.00%

Pdc[nm]

168

141

-16.07%

124

-26.19%

99.10

-41.01%

PSm[mm]

Tabela 2. Wartości poszczególnych parametrów dla profilu wzorcowego oraz profili
mierzonych wraz z obliczoną wartością RW (Rq = 0.1µm oraz DK = 200µm)
Promień igły R
Profil wzorcowy
Rq=0.1 µm DK=200 µm

r=2µm

RW

r=5µm

RW

r=10µm

RW

Pp[nm]

324

307

-5,25%

294

-9,26%

280

-13,58%

Pv[nm]

240

239

-0,42%

238

-0,83%

214

-10,83%

Pz[nm]

564

545

-3,37%

532

-5,67%

494

-12,41%

Pc[nm]

137

157

14,60%

163

18,98%

182

32,85%

52

Pt[nm]

564

545

-3,37%

532

-5,67%

494

-12,41%

Pa[nm]

77,50

76,60

-1,16%

75,60

-2,45%

74,10

-4,39%

Pq[nm]

97,80

97,00

-0,82%

96,10

-1,74%

94,80

-3,07%

Psk

0,16

0,16

1,24%

0,17

6,21%

0,18

9,32%

Pku

2,90

2,92

0,69%

2,94

1,38%

2,98

2,76%

0,07

0,11

65,45%

0,14

106,44%

0,21

201,61%

Pdq[°]

1,23

0,65

-46,99%

0,49

-60,24%

0,38

-69,51%

Pmr[%]

100

100

0,00%

100

0,00%

100

0,00%

Pdc[nm]

165

161

-2,42%

156

-5,45%

162

-1,82%

PSm[mm]
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Uzyskane wyniki poszczególnych parametrów wg. Normy ISO 4287 Rq =1 µm
Rq = 1 µm DK = 5 µm

Rq = 1 µm DK = 200 µm
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Profil mierzony igłą 5 µm

Krzywa prof ilu - 8mod_1_200_5um
µm
4.4

Krzywa profilu - 1mod_1_5_5um
µm
4.2

0

0
-4.6
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0 mm

-3.8
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0 mm

Profil mierzony igłą 10 µm

Profil mierzony igłą 10 µm

Krzywa prof ilu - 8mod_1_200_10um
µm
3.99

Krzywa profilu - 1mod_1_5_10um
µm
3.63

0

0
-4.01
0.0

-3.37
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0 mm

4.0 mm

Rys.4. Profile otrzymane dla Rq = 1 µm DK = 5 µm i Rq = 1 µm DK = 200 µm
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Tabela 3. Wartości poszczególnych parametrów dla profilu wzorcowego oraz profili
mierzonych wraz z obliczoną wartością RW (Rq = 1µm oraz DK = 5µm)
Promień igły R
Profil wzorcowy
Rq=1 µm DK=5 µm

r=2µm

RW

r=5µm

RW

r=10µm

RW

Pp[µm]

4,08

3,1

-24,02%

2,62

-35,78%

2,25

-44,85%

Pv[µm]

3,6

2,7

-25,00%

2,21

-38,61%

1,99

-44,72%

Pz[µm]

7,68

5,8

-24,48%

4,83

-37,11%

4,24

-44,79%

Pc[µm]

2,48

2,07

-16,53%

1,8

-27,42%

1,69

-31,85%

Pt[µm]

7,68

5,8

-24,48%

4,83

-37,11%

4,24

-44,79%

Pa[µm]

0,794

0,66

-16,88%

0,581

-26,83%

0,5

-37,03%

Pq[µm]

0,999

0,834

-16,52%

0,729

-27,03%

0,648

-35,14%

Psk

-0,00944

0,127

-1445,34%

0,271

-2970,76%

0,41

4443,22%

Pku

3,08

3,2

3,90%

3,3

7,14%

3,55

15,26%

0,00785

0,0206

162,42%

0,0375

377,71%

0,0743

846,50%
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29,3

-43,65%

20,5

-60,58%

14

-73,08%

Pmr[%]

0,138

1,14

726,09%

2,63

1805,80%

4,88

3436,23%

Pdc[µm]

1,66

1,36

-18,07%

1,16

-30,12%

1,02

-38,55%

PSm[mm]
Pdq[°]

Tabela 4. Wartości poszczególnych parametrów dla profilu wzorcowego oraz profili
mierzonych wraz z obliczoną wartością RW (Rq = 1µm oraz DK = 200µm)
Promień igły R
Profil wzorcowy
Rq=1 µm DK=200 µm

r=2µm

RW

r=5µm

RW

r=10µm

RW

Pp[µm]

2,86

2,67

-6,64%

2,54

-11,19%

2,38

-16,78%

Pv[µm]

2,73

2,66

-2,56%

2,73

0,00%

2,4

-12,09%

Pz[µm]

5,59

5,33

-4,65%

5,27

-5,72%

4,78

-14,49%
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Pc[µm]

1,26

1,65

30,95%

1,63

29,37%

1,65

30,95%

Pt[µm]

5,59

5,33

-4,65%

5,27

-5,72%

4,78

-14,49%

Pa[µm]

0,771

0,768

-0,39%

0,766

-0,65%

0,76

-1,43%

Pq[µm]

0,978

0,973

-0,51%

0,967

-1,12%

0,954

-2,45%

Psk

0,413

0,414

0,24%

0,409

-0,97%

0,405

-1,94%

Pku

3

2,97

-1,00%

2,9

-3,33%

2,78

-7,33%

0,0532

0,103

93,61%

0,123

131,20%

0,166

212,03%

Pdq[°]

12,1

6,83

-43,55%

5,5

-54,55%

4,64

-61,65%

Pmr[%]

5,47

7,21

31,81%

8,35

52,65%

9,65

76,42%

Pdc[µm]

1,62

1,65

1,85%

1,65

1,85%

1,54

-4,94%

PSm[mm]

3. Wnioski
Po dogłębnej analizie otrzymanych wyników poszczególnych parametrów wyznaczonych
z normy ISO 4287 dla profilu pierwotnego można wykazać, że:
•

Podczas wzrostu długości korelacji (w skrócie DK) odnotowano zmniejszenie wartości
parametrów amplitudowych, m.in. Pp (wysokość najwyższego wzniesienia), Pv
(głębokość najniższego wgłębienia), Pz (największa wysokość), Pt (całkowita
wysokość) oraz Pc (średnia wysokość komponentów profilu). Wartości Pq (średnia
kwadratowa rzędnych odchyleń) oscylowały na stałym poziomie, gdyż parametr ten
jest daną wejściową algorytmu. Wartości Pa (średnia arytmetyczna rzędnych odchyleń)
również oscylowały na danym poziomie. Wzrost DK powodował wzrost PSm
(parametr przestrzenny).

•

Przyrost wartości DK skutkuje zmniejszeniem różnic względnych parametrów profili
służących jako odniesienie i wygenerowanych po badaniu igłą pomiarową o zadanej
geometrii. Rozpatrując parametr Psk (współczynnik asymetrii profilu) można
zaobserwować bardzo gwałtowne zmniejszenie RW. Dla DK = 5µm RW wynosiła
ponad 1000%, przy DK = 200 µm RW zmalała do wartości około 1,5%.
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•

Analizując parametr PSm (średnia szerokość rowków) oraz Pdq (średni kwadratowy
wznios), można odnotować, że istotny wpływ na zmianę wartości tych parametrów ma
geometria igły pomiarowej. Większy promień zaokrąglenia skutkuje wzrostem błędu
względem profilu służącego jako element odniesienia.

•

Geometria igły pomiarowej ma niewielki wpływ na parametr Psk (współczynnik
asymetrii profilu). RW w przypadku igły o promieniu 2 µm wyniosła około 5%.
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Badanie zjawiska fotowoltaicznego przy zmiennych warunkach środowiska
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Streszczenie
W tym artykule zaprezentowano korzyści jakie są możliwe poprzez wykorzystanie fenomenu zjawiska
fotowoltaicznego na dwóch rodzajach ogniw fotowoltaicznych. Również sprawdziliśmy jak warunki pogodowe
(symulowane) mogą wpływać na efektywność owych ogniw. Również zrobiliśmy research jak Świat zapatruję się
na wykorzystywanie tego typu rozwiązanie pozyskiwanie energii.

Study of photovoltaic phenomena under climatic conditions
Abstract
This article presents the benefits that are possible by using the phenomenon of a photovoltaic occurrence on two
types of photovoltaic cells. We have also checked how weather conditions (simulated) can affect the efficiency of
these cells. We also did research on how the world is looking to use this type of energy acquisition solution.

1.Wstęp
Podstawowymi źródłami energii są: ropa naftowa, gaz ziemny czy węgiel, które
eksploatowane są na całym Świecie. Aby uniknąć scenariusza, w którym zabraknie któregoś z
surowców, coraz częściej państwa stawiają na źródła energii odnawialnych. Według rankingów
z 2018 roku (Bp Statistical Review of World Energy 2018) gazu ziemnego w 2017 roku
na Świecie zużyto 3670.4 miliard m3 jest to 3% wzrost zużycia wciągu roku, węgla 3731.5
milionów ton, jest to 1% wzrost wciągu roku zaś ropy naftowej zużyto 4621.9 milionów ton i
jest to 1.7% wzrost wciągu roku. Według tego samego rankingu na świecie w 2017 roku zużyto
tylko 486.8 miliona ton ekwiwalentu ropy naftowej, i jest to 17% wzrost zużycia odnawialnych
źródeł energii wciągu roku. W 2007 roku zużyto tylko 107 miliona ton. W samej Polsce w roku
2017 zużyto 4.8 miliona ton i jest to 2.7% wzrost w ciągu roku. W tym zestawieniu do źródeł
energii odnawialnych zaliczano: wiatru, geotermalna, solarną, biomasę i odpady. Obecnie chęć
wykorzystania energii słonecznej wzrasta ok. 40 punktów procentowych rocznie. Jest to mocno
powiązane z faktem, iż Słońce dostarcza tyle energii ile mają wszystkie znane złoża węgla,
gazu ziemnego i ropy naftowej.

2. Ogniwa fotowoltaiczne
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Do transformacji energii słonecznej wykorzystuje się ogniwa fotowoltaiczne: element
półprzewodnikowy, który zamienia energię słoneczną w energię elektryczną wykorzystując
zjawisko fotowoltaiczne. Dzięki wykorzystaniu złącza półprzewodnika typu p-n, który pod
wpływem fotonów o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika,
elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury do obszaru p. Takie przemieszenie
powoduje różnice potencjałów co oznacza napięcie elektryczne. Możemy wyróżniać
fotoogniwa krzemowe, które potocznie nazywamy fotoogniwami I generacji. II generacja
(gdzie wykorzystane złącze p-n, stworzone jest z półprzewodników takich jak CdTe lub GaAs).
Również istnieją fotoogniwa barwnikowe i polimerowe. W tej chwili najbardziej popularne są
ogniwa krzemowe ze względu na ich stosunek wytwarzania przez nie energii do kosztów ich
produkcji, również ich mnogość zastosowań sprawia, że są tak popularne.
3. Cel badania
Naszym celem było zaobserwowanie jak odpowiednie zmienne wpływają na
wytwarzane napięcie fotoogniw. Dlatego badanie przeprowadziliśmy na dwóch rodzajach
solarów: konwencjonalnych i innowacyjnych. Naszymi zmiennymi było natężenie światła oraz
różnica temperatur otoczenia jak i odległości promieni słonecznych od badanych przedmiotów.

4. Przebieg ćwiczenia

4.1 Badanie fotoogniwa komercyjnego

Każde z fotoogniw zostało badane na specjalnym stanowisku, do którego zostało
zamontowane: źródło światła( żarówka: U=12 V, P=50 W) skierowanym na fotoogniwa, dzięki
temu stanowisku mogliśmy manipulować odległością pomiędzy źródłem światła a solarem.

Rys. 1. Stanowisko badawcze [opracowanie własne]
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`
Po podłączeniu układu, który pozwalał nam na monitorowanie napięcia i natężenia,
wytwarzanego przez badane fotoogniwo i ustawieniu rezystancji potencjometru R=1101,8 Ω
i ustawieniu oświetlenia od panelu słonecznego w odległości 80 cm zapisaliśmy zmierzone
wyniki, kolejne pomiary zostały wykonywane co jednorazowe zmniejszenie dystansu o 5 cm,
aż nie została uzyskana odległości 40 cm pomiędzy obiektami.

Rys. 2. Badane fotoogniwo [opracowanie własne]
Tabela 1. Zestawienie pomiarów dla fotoogniwa komercyjnego w temperaturze pokojowej [opracowanie własne]

T [C]

[Lux]

[V]

[mA]

[cm]

24

390

4.05

3.4

80

25

450

4.36

3.8

75

26

520

4.7

4.14

70

26

600

5.08

4.47

65

27

640

5.55

4.78

60

27

960

5.8

4.99

55

28

1050

6.3

5.55

50

29

1500

6.7

5.9

45

30

1700

7.2

6.3

40

Tabela 2. Zestawienie pomiarów dla fotoogniwa komercyjnego w temperaturze 50 o C [opracowanie własne]

T [C]

[Lux]

[V]

[mA]

[cm]

50

390

3.8

3.1

80

50

450

4.04

3.3

75

50

520

4.28

3.6

70
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50

600

4.8

4.1

65

50

640

5.2

4.47

60

50

960

5.4

4.6

55

50

1050

5.7

4.8

50

50

1500

6.3

5.4

45

50

1700

6.9

6

40

4.2 Badanie fotoogniwa innowacyjnego
Po zamianie ogniw i zmniejszeniu rezystancji do R= 200 Ω przeprowadziliśmy
jednakową procedurę co przy fotoogniwach konwencjonalnych.

Rys. 3. Fotoogniwo innowacyjne
Tabela 3. Zestawienie pomiarów dla fotoogniwa innowacyjnego w temperaturze pokojowej [opracowanie własne]

T [C]

[Lux]

[V]

[mA]

[cm]

24

400

0.1

0.53

80

25

450

0.12

0.6

75

25

500

0.1222

0.608

70

25

610

0.1340

0.66

65

25

800

0.1622

0.80

60

26

900

0.18

0.89

55

26

1150

0.2180

1.08

50

27

1400

0.25

1.27

45

27

1900

0.3

1.5

40
60

Tabela 4. Zestawienie pomiarów dla fotoogniwa innowacyjnego w temperaturze 50 o C [opracowanie własne]

T [C]

[Lux]

[V]

[mA]

[cm]

50

90

0.035

0.16

Światło otoczenia

50

400

0.1

0.52

80

50

450

0.1155

0.57

75

50

500

0.1278

0.63

70

50

610

0.141

0.69

65

50

800

0.163

0.8

60

50

900

0.179

0.88

55

50

1150

0.2117

1.048

50

50

1400

0.2449

1.2

45

50

1900

0.2835

1.404

40

5. Opracowanie wyników
Dla łatwiejszej wizualizacji wyników, stworzoną formule w oprogramowaniu Matlab.

Wykres. 1. Zależność natężenie prądu-napięcie dla
fotoogniwa
komercyjnego
w
temperaturze
pokojowej i 50o C

Wykres. 1. Zależność natężenie prądu-napięcie dla
fotoogniwa innowacyjnego w temperaturze pokojowej i
50o C

61

Wykres. 3. Zależność natężenie światła-napięcie dla
fotoogniwa komercyjnego w temperaturze pokojowej
i 50o C

Wykres. 4. Zależność natężenie światła-napięcie dla
fotoogniwa innowacyjnego
w temperaturze
pokojowej i 50o C

Wykres. 5. Zależność natężenie światła-natężenie
prądu dla fotoogniwa komercyjnego w temperaturze
pokojowej i 50o C

Wykres. 6. Zależność natężenie światła-natężenie
prądu dla fotoogniwa innowacyjnego w
temperaturze pokojowej i 50o C

Podsumowanie
Panele fotowoltaiczne znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, prze co ich rozwój
jest niezwykle ważny. Po analizie wykresów, które otrzymaliśmy po wprowadzeniu danych do
stworzonej formuły w oprogramowaniu Matlab możemy zauważyć różnicę, że jednak ogniwa
fotowoltaiczne radzą sobie lepiej w wytwarzania prądu niż panele innowacyjne nie zależnie od
badanego środowiska ( czy to 50 stopni czy temperatura pokojowa). Również można zauważyć,
że nie zależnie od rodzaju fotoogniw będą one sobie lepiej radzić w środowisku o
umiarkowanym klimacie, gdyż jak widać na wykresach zazwyczaj przy temperaturze
pokojowej i niższym natężeniu światła dalej ogniwa wytwarzają więcej prądu niż przy
temperaturze 50 stopni i tej samej ilości światła.
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Czy samochody hybrydowe są przyszłością?
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Streszczenie
Samochody hybrydowe to coraz częściej stosowana technologia. Na przestrzeni ostatnich lat stały się one coraz
bardziej popularne. Pojawiają się coraz to nowe technologie usprawniające te samochody. W artykule można
przeczytać o charakterystyce samochodów hybrydowych, zaletach ich posiadania, a także jakie napędy są w nich
stosowane.

Are hybrid cars are the future ?
Abstract
Hybrid cars are increasingly used technology. In recent years, they have become more and more popular. New
technologies are appearing to improve these cars.
In the article you can read about the characteristics of hybrid cars, the benefits of their possession, and what drives
are used in them.

1.Wstęp
Samochody hybrydowe stają się coraz bardziej popularne i powszechne. Zasadniczo, samochód
hybrydowy to taki, który wykorzystuje dwa lub więcej silników, tj. Silnik elektryczny i
konwencjonalny silnik (benzynowy lub wysokoprężny). Silnik elektryczny napędza samochód
przy niższych prędkościach, a silnik gazowy napędza go przy wyższych prędkościach.
Samochód hybrydowy nie tylko oszczędza paliwo, ale także emituje mniej CO2. Chociaż
pojazdy hybrydowe zyskują obecnie na popularności, jednak wciąż niewiele osób korzysta z
nich głównie z powodu braku wiedzy na temat działania pojazdów hybrydowych i tego, czy są
tak dobre jak inne pojazdy napędzane benzyną.
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Samochody hybrydowe oferują kierowcom innowacyjną, wydajną i niedrogą opcję. Po latach
rozwoju hybrydowe pojazdy gazowo-elektryczne stały się praktycznym wyborem dla
konsumentów. Toyota Prius, najbardziej udana hybryda rynku masowego i najlepiej
sprzedający się samochód hybrydowy, jest obecnie w szesnasty rok na rynku amerykańskim.
Większość współczesnych producentów samochodów podąża za tym przykładem, są z
hybrydowymi wersjami popularnych modeli na etapach planowania lub w produkcji.

2.Rozwinięcie
2.1 Dlaczego pojazdy elektryczne?
Elektryczne samochody i ciężarówki są zasilane energią elektryczną, która jako źródło energii
jest czystsza i tańsza niż olej. Nawet jeśli energia elektryczna pochodzi z najbrudniejszej sieci
zdominowanej przez węgiel, pojazdy elektryczne nadal wytwarzają mniej zanieczyszczeń
globalnego ocieplenia niż ich konwencjonalne odpowiedniki i przy mniejszej emisji spalin . W
rzeczywistości powszechne przyjęcie samochodów elektrycznych i ciężarówek mogłoby
zaoszczędzić 1,5 mln baryłek ropy dziennie do 2035 r.

2.2 Czym są samochody hybrydowe?

Pojazdy konwencjonalne wykorzystują benzynę lub olej napędowy do zasilania
silnika spalinowego. Hybrydy wykorzystują również silnik spalinowy - i mogą być zasilane jak
zwykłe samochody - ale także mają silnik elektryczny i akumulator.
Dzięki zastosowaniu zarówno konwencjonalnego silnika, jak i silnika elektrycznego, najlepsze
hybrydy osiągają znacznie lepsze zużycie paliwa niż ich niehybrydowe odpowiedniki.
Zmniejszają

również

zanieczyszczenie

i

oszczędzają

pieniądze

kierowców

dzięki

oszczędnościom paliwa.
Najbardziej zaawansowane hybrydy mają większe akumulatory i mogą ładować akumulatory z
gniazdka, co pozwala im na pokonywanie większych odległości na elektryczności przed
przełączeniem na benzynę lub olej napędowy. Znane jako „hybrydy typu plug-in”, samochody
te mogą oferować znacznie lepszą wydajność środowiskową i zwiększoną oszczędność paliwa
poprzez zastąpienie benzyny siecią elektryczną.
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Rys 1. Układ napędowy samochodu hybrydowego[1].

2.3 Zalety hybrydowego samochodu
1. Przyjazny dla środowiska:
Jedną z największych zalet samochodów hybrydowych w porównaniu z samochodami
napędzanymi benzyną jest to, że jest ekologiczny, co czyni go przyjaznym dla środowiska.
Pojazd hybrydowy napędzany jest silnikiem o podwójnej mocy (silnik benzynowy i silnik
elektryczny), który zmniejsza zużycie paliwa i oszczędza energię.
2. Korzyści finansowe:
Samochody hybrydowe są wspierane przez wiele dofinansowań i kredytów, które pomagają w
ich osiągnięciu. Posiadanie auta hybrydowego to także niższe roczne rachunki podatkowe.
3. Mniejsza zależność od paliw kopalnych:
Samochód hybrydowy wymaga mniej paliwa do jazdy, co oznacza mniej emisji i mniejszą
zależność od paliw kopalnych. To z kolei pomaga również obniżyć cenę benzyny na rynku
krajowym.
4. Regeneracyjny układ hamulcowy:
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Za każdym razem, gdy przykładasz hamulec podczas jazdy, pojazd hybrydowy pomaga trochę
naładować akumulator. Włącza się wewnętrzny mechanizm, który rejestruje uwolnioną energię
i wykorzystuje ją do ładowania akumulatora, co z kolei eliminuje czas i potrzebę
zatrzymywania się w celu okresowego ładowania akumulatora.
5. Zbudowane z materiałów lekkich:
Pojazdy hybrydowe składają się z lżejszych materiałów, co oznacza, że do uruchomienia
potrzeba mniej energii. Silnik jest również mniejszy i lżejszy, co również oszczędza dużo
energii.
6. Wyższa wartość odsprzedaży:
Przy ciągłym wzroście cen benzyny coraz więcej osób zwraca się ku samochodom
hybrydowym. W rezultacie te ekologiczne pojazdy zaczęły dowodzić wyższymi niż przeciętne
wartościami odsprzedaży. Jeśli więc nie jesteś zadowolony ze swojego pojazdu, zawsze możesz
go sprzedać po wyższej cenie dla kupujących, którzy go szukają.
Dodanie silnika elektrycznego zasilanego z akumulatora zwiększa efektywność paliwową
hybryd na wiele sposobów. Podobnie jak przełącznik, który wyłącza żarówkę lodówki, gdy
drzwi są zamknięte, „bezczynność” to funkcja, która wyłącza konwencjonalny silnik
samochodu, gdy pojazd jest zatrzymany, oszczędzając paliwo. Akumulator zapewnia energię
dla klimatyzatora i akcesoriów, gdy pojazd pracuje na światłach stopu lub w ruchu ulicznym, a
silnik elektryczny może ponownie uruchomić pojazd. W razie potrzeby silnik konwencjonalny
ponownie się sprzęgnie, aby zapewnić większą moc na przyspieszenie.

Posiadanie samochodu hybrydowego ma wiele zalet. Najbardziej spodoba ci się sposób, w jaki
kontrolujesz swój budżet, ponieważ ceny gazu wciąż rosną. Inną korzyścią, której nie widać
bezpośrednio, jest to, jak posiadanie i prowadzenie samochodu hybrydowego wpływa na
środowisko. Zmniejsza uzależnienie od paliw kopalnych i obniża odcisk węgla w środowisku.

66

2.4 Jak działają samochody hybrydowe typu plug-in ?
Pojazdy hybrydowe typu plug-in łączą silnik gazowy z silnikiem elektrycznym i akumulatorem.
Posiadanie silnika elektrycznego pozwala również na bardziej wydajną konstrukcję silnika. Ta
funkcja „wspomagania mocy” pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na silnik benzynowy
hybrydowy, który z kolei może zostać zmniejszony i bardziej efektywnie obsługiwany. Silnik
benzynowy wytwarza mniej energii, ale w połączeniu z silnikami elektrycznymi całkowita moc
systemu może być równa lub większa niż moc konwencjonalnego pojazdu.
Najbardziej wydajne hybrydy wykorzystują „napęd wyłącznie elektryczny”, dzięki czemu
pojazd może jeździć całkowicie na elektryczności i zużywać mniej paliwa. W hybrydach,
których nie można podłączyć, napęd z napędem elektrycznym jest zazwyczaj wykorzystywany
tylko przy niskich prędkościach i rozruchu, umożliwiając silnikowi napędzanemu gazem lub
silnikiem wysokoprężnym pracę przy wyższych prędkościach, gdzie jest to najbardziej
wydajne. - które zwykle mają większe baterie i silniki - mogą jeździć całkowicie na
elektryczności przy stosunkowo dużych prędkościach na długich dystansach.

2.5 Co to jest układ napędowy?
Układ napędowy to zespół komponentów, które dostarczają moc z silnika na koła pojazdu. W
samochodach z napędem hybrydowym konstrukcja układu napędowego określa sposób
działania silnika elektrycznego w połączeniu z silnikiem konwencjonalnym. Układ napędowy
wpływa na wydajność mechaniczną pojazdu, zużycie paliwa i cenę zakupu. Hybrydy, które
wykorzystują szeregowy układ napędowy, otrzymują tylko moc mechaniczną z silnika
elektrycznego, który jest napędzany przez akumulator lub generator napędzany benzyną. W
hybrydach z równoległym układem napędowym silnik elektryczny i silnik spalinowy mogą
jednocześnie zapewniać moc mechaniczną. Szeregowe / równoległe układy napędowe
umożliwiają silnikowi spalinowemu i silnikowi elektrycznemu dostarczanie mocy niezależnie
lub w połączeniu ze sobą.
Zarówno konwencjonalne hybrydy, jak i hybrydy typu plug-in mają modele z szeregowym,
równoległym i szeregowym / równoległym układem napędowym. Ponieważ pojazdy zasilane
bateryjnie i wodorowe ogniwa paliwowe nie mają silników spalinowych, wykorzystują różne
zespoły napędowe (choć niektóre elementy są wspólne).
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2.6 Układy napędowe szeregowe
Układy napędowe szeregowe są najprostszą konfiguracją hybrydową. Silnik elektryczny jest
jedynym sposobem na dostarczanie mocy do kół. Silnik otrzymuje energię elektryczną z
akumulatora lub z generatora napędzanego silnikiem benzynowym. Komputer określa, ile
energii pochodzi z akumulatora lub silnika. Zarówno silnik, jak i hamowanie regeneracyjne
ładują akumulator. Hybrydy szeregowe osiągają najlepsze wyniki w ruchu stop-and-go, gdzie
silniki benzynowe i wysokoprężne są nieefektywne. Komputer pojazdu może zdecydować się
na zasilanie silnika wyłącznie zestawem akumulatorów, oszczędzając silnik w sytuacjach, gdy
jest bardziej wydajny. Silnik jest zwykle mniejszy w układzie napędowym, ponieważ musi
spełniać tylko pewne wymagania energetyczne. Akumulator jest generalnie bardziej wydajny
niż ten w równoległych hybrydach, aby zaspokoić pozostałe potrzeby energetyczne. Ta większa
bateria i silnik wraz z generatorem zwiększają koszt pojazdu, czyniąc szeregowe hybrydy
droższymi niż równoległe hybrydy.

2.7 Równoległe układy napędowe
W pojazdach z równoległymi hybrydowymi układami napędowymi silnik spalinowy i silnik
elektryczny pracują razem, aby wytworzyć moc napędzającą koła. Równoległe hybrydy mają
tendencję do używania mniejszych akumulatorów niż seryjne układy napędowe, polegające na
hamowaniu regeneracyjnym, aby utrzymać je w stanie naładowania. Gdy zapotrzebowanie na
moc jest niskie, równoległe hybrydy wykorzystują również silnik jako generator do
dodatkowego ładowania, podobnie jak alternator w konwencjonalnych samochodach.
Ponieważ silnik jest połączony bezpośrednio z kołami w równoległych układach napędowych,
nieefektywność przekształcania mocy mechanicznej w elektryczność jest wyeliminowana,
zwiększając wydajność tych hybryd na autostradzie. Zmniejsza to, ale nie eliminuje, korzyści
wydajności wynikające z posiadania silnika elektrycznego i akumulatora w ruchu stop-and-go.
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Rys 2. Napęd równoległy i szeregowy [2].

2.8 Napędy szeregowo / równoległe
Szeregowe / równoległe układy napędowe łączą zalety i komplikacje układu napędowego
równoległego i szeregowego. Dzięki połączeniu dwóch konstrukcji silnik może zarówno
napędzać koła bezpośrednio (jak w równoległym układzie napędowym), jak i być skutecznie
odłączany, przy czym tylko silnik elektryczny zapewnia moc (jak w serii układów przeniesienia
napędu). Toyota Prius przyczyniła się do tego, że szeregowe / równoległe układy napędowe
stały się popularne.
Dzięki opcjom wyłącznie gazowym i elektrycznym silnik pracuje częściej przy niemal
optymalnej wydajności. Przy niższych prędkościach działa bardziej jak pojazd szeregowy,
natomiast przy dużych prędkościach, gdzie szeregowy układ napędowy jest mniej wydajny,
silnik przejmuje kontrolę, a straty energii są minimalizowane.
System ten wiąże się z wyższymi kosztami niż hybryda czysto równoległa, ponieważ wymaga
generatora, większego pakietu baterii i większej mocy obliczeniowej do sterowania systemem
podwójnym. Jednak jego efektywność oznacza, że szeregowy / równoległy układ napędowy
może działać lepiej - i zużywać mniej paliwa - niż sam układ szeregowy lub równoległy.
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Rys 3. Klasyfikacja napędów stosowanych w samochodach hybrydowych [3].

2.9 Różnice między hybrydami a innymi pojazdami elektrycznymi

Hybrydy, których nie można ładować z gniazdka, nie są generalnie uważane za pojazdy
elektryczne, ponieważ polegają wyłącznie na benzynie lub oleju napędowym. Opisane powyżej
hybrydy typu plug-in są uważane za pojazdy elektryczne, a także pojazdy z elektrycznym i
wodorowym ogniwem paliwowym.

Pojazdy elektryczne z akumulatorem wykorzystują tylko silnik elektryczny i akumulator,
całkowicie rezygnując z konwencjonalnych silników. Ponieważ nie używają gazu ani oleju
napędowego, elektryka akumulatorowa jest często czystsza i tańsza w porównaniu do pojazdów
hybrydowych i konwencjonalnych.
Pojazdy napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi zasilają silnik elektryczny i baterię,
przetwarzając zmagazynowany gaz wodorowy w energię elektryczną za pomocą ogniwa
paliwowego. Pojazdy te dopiero zaczynają pojawiać się na rynku, ale oferują ogromny
potencjał jako niskoemisyjna alternatywa dla konwencjonalnych samochodów i ciężarówek,
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ponieważ nie mają emisji spalin, ograniczają emisję globalnego ocieplenia i mogą być
tankowane na stacji paliw podobnej do pojazdu benzynowego .

2.10 Czy zatem przyszłość należy do hybryd ?
Patrząc na liczbę zalet z posiadania pojazdu hybrydowego, można wysunąć wnioski, że auto
nie tylko przysłuży się środowisku, ale także samemu kierowcy. Czy zatem za kilka lat
samochody hybrydowe zdominują świat ? Obserwatorzy rynku motoryzacyjnego przekonują
nas, że to właśnie do nich należy przyszłość. Modele hybrydowe nie tylko wydzielają mniej
spalin do atmosfery, lecz także mogą mieć ogromną moc i osiągać duże prędkości w krótkim
czasie. Co oznacza, że kierowcy nie muszą decydować się na kompromis.
Literatura
[1] - https://leftlane.pl/2017/12/11/rodzaje-napedow-hybrydowych/
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[3]- https://www.mobil1.pl/aktualnosci-i-wiedza/mobil-1-dla-nowoczesnychsilnikow/pojazdow-hybrydowych.aspx

71
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Streszczenie
Jeśli przyjmiesz szerszą perspektywę, skutery elektryczne są reinkarnacją samobieżnych chodników
przewidzianych przez pisarzy science fiction 100 lat temu: skuteczny i zrównoważony mechanizm transportu,
towar dostępny dla wszystkich w dowolnym momencie. Z całego transportu, jaki wymyśliła ludzkość, skutery
elektryczne są najbliżej dróg poruszających się samodzielnie. Wchodząc na skuter, użytkownik praktycznie
wchodzi na ruchomą platformę, która zabiera ją z punktu A do punktu B w ciągu kilku minut. Jakie firmy
produkujące i udostępniające hulajnogi mają plany na przyszłość, czego możemy się spodziewać za jakiś czas.

Electric scooters - transport of the future.
Abstract
If you take a broader perspective, electric scooters are the reincarnation of self-propelled sidewalks predicted by
science fiction writers 100 years ago: an effective and sustainable transport mechanism, a product available to
everyone at any time. From the entire transport that humanity came up with, electric scooters are closest to roads
that move by themselves. Entering the scooter, the user virtually enters the mobile platform, which takes it from
point A to point B in a few minutes. What companies that produce and share scooters have plans for the future,
what we can expect in a while.

1.Wstęp
Firma Bird z siedzibą w Santa Monica, Los Angeles USA, została założona w 2017 roku i w
ciągu zaledwie 15 miesięcy została wyceniona na ponad 1 mld dolarów. Inwestorzy zostali
przytłoczeni tempem wzrostu przychodów zaraz po wydaniu produktu co skutkowało
dofinansowaniem firm zajmujących się produkcją hulajnóg elektrycznych. Gdy nowy transport
pojawił się na ulicach Kalifornii, ludzie natychmiast przyjęli usługę, odsłaniając jak pusta była
nisza. W ciągu kilku miesięcy branża hulajnóg elektrycznych wypuściła setki pojazdów w
miastach. Spójrzmy na obraz tego zjawiska, aby zrozumieć miejsce eScootera na osi czasu
ludzkości i zobaczyć, co czeka na nasze miasta w przyszłości.

Najlepszym sposobem spojrzenia na transport rozwojowy jest sprawdzenie, jak
rozwinęła się inna technologia 100 lat temu mianowicie - samochody. Kiedy samochody
dopiero zaczęły zdobywać popularność na ulicach miast z lat 1910–1920, uważano je za
niebezpiecznych intruzów. Środki transportu poruszały się z maksymalną prędkością 8 km / h,
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ponieważ konie, omnibusy i ludzie musieli poruszać się razem w gęstym tłumie. Miejsca na
place zabaw dla dzieci nie były wydzielone, więc normalnym widokiem były dzieci bawiące
się na środku ulicy, gdzie teraz mijają nas samochody. Na ulicach tych miast dochodziło do
wielu wypadków, więc nic dziwnego, że ludzie pragnęli zminimalizować ten ruch. Jednym z
przykładów było ograniczenie przez mieszkańców Cincinnati prędkości samochodu do 40 km
/ h. Niektórzy żądali nawet limitu 25 km / h, takiego samego limitu, jaki ma teraz większość
hulajnóg elektrycznych. Próba uczynienia ulic jeszcze wolniejszymi i bezpieczniejszymi nie
miała końca - Detroit miał ograniczenie prędkości do 8 km / h, aż do wprowadzenia w życie
specjalnego rozporządzenia w 1909 r. Oprócz niebezpieczeństwa spowodowanego przez
pędzących kierowców, parkowanie stało się kolejnym źródłem chaosu. Ani wieżowce nie miały
specjalnych parkingów, ani nie istniały żadne przepisy prawne ani wspólna etykieta
parkingowa. Kierowcy zatrzymywali się przed budynkiem lub na skrzyżowaniu, pozostawiając
samochody blokujące ulicę na wiele godzin.
Przyspieszenie, wypadki, parkowanie problemy były podobne do tego, czego doświadczamy
teraz. Pytanie brzmi, o ile lepsza jest hulajnoga?

2.Rozwinięcie
Co jest lepszego w poruszaniu się hulajnogami w porównaniu z samochodami?
Mamy znaczącą bazę infrastrukturalną, nie musimy wydawać milionów złotych w gigantyczne
węzły przesiadkowe. Nie musimy poświęcać dodatkowych hektarów przestrzeni publicznej na
parking.
Musimy rozszerzyć ścieżki rowerowe, ponieważ poruszając się na hulajnogach elektrycznych
nie możemy czuć się bezpiecznie na drogach miejskich wśród samochodów i pieszych, którzy
również nie czują się bezpiecznie wśród hulajnóg. Obecnie wiele ulic w Stanach
Zjednoczonych i Europie jest zbudowanych tylko dla samochodów, z niewielkimi chodnikami
i bez chronionych ścieżek rowerowych. Miasto Warszawa ma około 420 000 publicznie
dostępnych miejsc parkingowych i tylko 1300 skuterów elektrycznych.
Jak sprzyjające dla środowiska są hulajnogi?
Wszyscy troszczymy się o ekologię, a nasze rządy regularnie ogłaszają jasne cele
zrównoważonego rozwoju na około 2030 roku, jeśli to nie są tylko słowa, może czas na więcej
działań rządowych w miastach.
Typowa jazda hulajnogą wynosi poniżej 3,2 km, więc przyjmijmy 3 km jako naszą odległość.
Tramwaj działający w Warszawie wymaga około 1,84 kWh / km, w tym hamowania
odzyskowego.
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Dlatego 3 km jazdy zajmuje 5520 kWh.
Średnie obłożenie tramwaju w Polsce wynosi około 53 pasażerów.

3km x 1840Wh / km / 53 pasażerów = 104,2Wh / pasażera / 3km.

Xiaomi M365 - jedna z najpopularniejszych hulajnóg na świecie ma baterię 280Wh i
maksymalny zasięg 30km. Mając na uwadze, że użytkownicy nie zawsze ważą 60 kg i jeżdżą
na idealnie płaskich drogach, możemy obniżyć zasięg do 25 km.
3 km x 280 Wh / 25 km = 33,6 Wh / pasażer / 3 km
Elektryczne hulajnogi są trzy razy bardziej energooszczędne niż tramwaje.

Rys.1 Hulajnoga Xiaomi M365 [Strona producenta]

Chociaż użytkownicy uwielbiają korzystać z usług eScooter i istnieją wyraźne oznaki, że
poprawiają one życie miast, wciąż może być wiele problemów do pokonania. Jeden z bardziej
absurdalnych przykładów może się zdarzyć w Niemczech, gdzie opracowywany projekt ustawy
o nazwie „Light Electric Vehicle”, który jest w trakcie opracowywania stanowi, że tylko eskutery o maksymalnej prędkości 20 km / h będą legalne. Nowe przepisy mogą stanowić
poważne zagrożenie dla firm produkujących skutery, ponieważ modele osobiste, takie jak
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Xiaomi M365, można „odblokować”, aby osiągnąć prędkość 30 km / h. Policja nie będzie
mierzyć prędkości, ale konsumenci będą dążyć do szybszych osobistych skuterów.
Ostatecznym celem firm eScooter w perspektywie długoterminowej jest dotarcie do punktu, w
którym 50% wszystkich dojazdów do pracy w mieście dotyczy ich pojazdów. Miasto
Kopenhaga ustanowiło podobny cel z rowerami w 2025 r., Ale mając na uwadze niespotykaną
dotąd szybkość, z jaką technologia rozprzestrzenia się na całym świecie, powinniśmy się tego
spodziewać wcześniej niż później. W ciągu następnych kilku lat zobaczymy ogromne
zastosowanie skutera elektrycznego jako klasy transportowej, a zanim staną się naprawdę
popularne, skutery muszą ewoluować. Zdając sobie sprawę z chińskich problemów z rowerami
na śmieci, firmy skuterowe zobowiązują się do codziennego podnoszenia i utrzymywania
skuterów. Inną ich obietnicą nie jest zwiększenie liczby pojazdów, chyba że są używane więcej
niż trzy razy dziennie.

Transport jest ekscytującą nową domeną dla startupów z trudnym do przewidzenia rozwojem,
ale włączmy fantazję na dwie minuty. Należy pamiętać, że wiele punktów na liście zależy od
jednego menedżera polityki publicznej w każdym z konkurujących startupów i jego
umiejętności negocjacyjnych.
Użytkownicy o wyższej sile nabywczej zawsze szukają większego komfortu, lepszej
wydajności lub lepszego wyglądu. Firmy mogą więc wprowadzać nowe pojazdy o bardziej
eleganckim wyglądzie, bardziej pojemnym akumulatorze, większej prędkości na wzgórzach i
tej samej maksymalnej prędkości.

Linia produkcyjna do skutera elektrycznego „Koowheel E1”, „Bonnie Chan”
• Ulepszenia sprzętowe: większość skuterów, które teraz widzimy, to raczej MVP. Produkty
konsumenckie, które szybko dostosowano do potrzeb nowego modelu biznesowego. Firmy
potrzebują bardziej wytrzymałych i wydajnych pojazdów, więc zaktualizowane, wykonane na
zamówienie modele, które zostaną wydane wiosną przyszłego roku, będą miały rozwiązania
wielu istniejących problemów:
1) Ulepszony zasięg z większymi bateriami, aby zmniejszyć potrzebę ładowania skutera w
ciągu dnia
2) Dedykowane mikrokontrolery zamiast elementów z zestawów prototypowych
3) Nadmierna moc silnika w modelach używanych w nie-płaskich miastach
4) Włączanie świateł, ponieważ jeźdźcy skuterów ryzykują upadek, sygnalizując zakręt ręką
5) Brak składanej konstrukcji w celu zwiększenia trwałości
75

6) Regulowana wysokość.

Rys.2 Hulajnoga Koowheel E1 [Strona producenta]

Rys.3 Hulajnoga Bonnie Chan [Strona producenta]

Hulajnogi są bardzo ekologiczne, ale jeśli mają być przewożone do ładowania furgonetką lub
SUV-em, który pali benzynę, prawdopodobnie nie są aż tak przyjazne dla środowiska.

Rys.4 Garaż do ładowania hulajnóg [https://medium.com]

Nowe rozwiązaniem są wymienne baterie. Oznacza to niesamowicie wysoką prędkość i niski
koszt uzyskania skutera. Model można wdrożyć na dwa sposoby. Po pierwsze - styl
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motorowerów elektrycznych z odłączanymi bateriami i stacjami ładującymi wielkości
bankomatu. Po drugie - styl skuterów, w którym dedykowani pracownicy pełnoetatowi
prowadzą miasto instalując nowe baterie w skuterach. Model pierwszy sprawia, że zasięg
skutera jest praktycznie nieskończony, a model drugi ma niskie ryzyko kradzieży baterii. Tak
jak ludzie nie lubią wychodzić z domu z baterią smartfona w 65%, nie lubią używać skutera z
na wpół opróżnioną baterią. Już teraz możesz kupić skutery z łatwo odłączanymi bateriami, ale
nawet w Azji nie ma jeszcze pełnego potencjału funkcjonalności.

Rys.5 Innowacyjne pomysły dotyczące ładowania hulajnóg [https://medium.com]

W niedługim odstępie czasu wycieczki po mieście Segway’ami zmienią się w wycieczki po
mieście hulajnogami. Zasady ruchu pomiędzy e-skuterami i pieszymi będą się powoli rozwijać.
Obecnie nie ma zestawu zasad, manifestu, zdrowego rozsądku, ale możemy się tego
spodziewać wkrótce. Dla przykładu firma Lime prosi swoich użytkowników o zrobienie
zdjęcia, aby sprawdzić, czy skuter jest zaparkowany w odpowiednim miejscu pod koniec jazdy.
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Rys.6 Źle zaparkowane hulajnogi [https://Wyborcza.pl/]

Wykorzystując dane z przesłanych zdjęć parkingowych lub wewnętrznych raportów o
awariach, Lime i inne firmy mogą kierować reklamy do określonych użytkowników za pomocą
komunikatów zapobiegawczych.
Jeśli eScootery są promowane jako zamiennik samochodów / transportu publicznego, możemy
łatwo wyobrazić sobie kogoś korzystającego z usługi 12 razy w tygodniu, co spowoduje 10
tysięcy złotych rocznie. Czy nie ma sensu, aby osoba kupiła hulajnogę elektryczną za 1600
złotych? Czy firmy skuterowe są w stanie uczynić swoją usługę dosłownie sześć razy lepszą?
Nie, ale mogą spróbować. Mogą też odkrywać nowe plany cenowe.
Skutery elektryczne, zarówno osobiste, jak i wspólne, stanowią znaczącą zmianę w transporcie.
Coś, co początkowo wyglądało jak zabawka, będzie kształtować przyszłość miast, nasze
zachowanie i technologię. Przewidywany przez autorów science fiction nowy stopień
mobilności osobistej staje się rzeczywistością.
W większości identycznych pojazdów produkowanych w tej samej fabryce i tej samej polityce
cenowej firmy skuterowe są teraz w doskonałej konkurencji. Wojna będzie więc bardziej
płynna dla użytkowników i współpracy z miastami. To, co obserwujemy teraz, to dopiero
narodziny rynku. W 2020 r. Zobaczymy, jak każdy startup zastanawia się nad swoją niszą i
klientami, do których podejdzie.
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Bird, Lime, Spin, Spot, Uber, Lyft, Taxify i wiele innych - wszystkie muszą pokonać wiele
przeszkód na drodze do zrewolucjonizowania transportu miejskiego, zanim skutery zaczną
przewozić miliardy ludzi.
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Celem głównym tego projektu jest stworzenie jednostki która jest w stanie zarówno dotrzeć w
dane środowiska oraz zbadać je po to aby stwierdzić czy obszar umożliwia ingerencje
człowieka czy też nie. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki stworzeniu robota który
posiada odpowiednie zdolności terenowe oraz detekcyjne. Jest to projekt który wychodzi na
przeciw wymaganiom dzisiejszych jednostek których zadaniem jest eksploracja obszarów
niebezpiecznych oraz jednostek badawczych.
W procesie projektowania postawiono kilka głównych założeń do których należało przede
wszystkim stworzenie odpowiedniego układu jezdnego opartego na podwoziu gąsienicowym
który będzie w stanie zapewnić odpowiednie warunki trakcyjne oraz prędkość poruszania dla
platformy. Kolejnym ważnym aspektem było stworzenie lekkiej oraz łatwej w obsłudze i
sterowaniu maszyny którą można przenieść w plecaku oraz rozłożyć i złożyć za pomocą jak
najmniejszej ilość narzędzi. Ostatnim ale nie najmniej ważnym założeniem było stworzenie
odpowiedniego systemu detekcyjnego który w dokładny sposób będzie w stanie określić
warunki panujące w danym środowisku w danej chwili, najlepiej z możliwością przesyłu
danych.
W wyniku działań projektowych powstały trzy wersje "Lekkiej bezzałogowej platformy
lądowej na podwoziu gąsienicowym". Pierwsza z nich jest platformą (rys. 1.) mniejszą
ponieważ jej głównym zadaniem jest szybkie rozpoznanie sytuacji oraz powrót do miejsca
docelowego. Ze względu na małe wymiary oraz masę można ją nosić w plecaku a do sterowania
i odbioru obrazu z kamery wystarczy jeden panel sterujący. Do zalet tej konstrukcji
zdecydowanie zaliczyć można jej mała wagę oraz wymiary jak i prędkość poruszania na
poziomie 2 km/h. Jedyną niedoskonałością jest słabo rozbudowany system detekcyjny oparty
jedynie na kamerze. Wynika to natomiast z jej przeznaczenia i możliwości zastosowania.
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Druga wersja (rys. 2.) jest już znacznie bardziej rozbudowana zarówno pod względem
gabarytów jak i możliwości detekcyjnych. Jest to platforma wyposażona w szereg czujników z
których odczyty można w czasie rzeczywistym obserwować ponieważ przesył danych odbywa
się drogą radiową na komputer za pośrednictwem minikomputera. Kolejną zaletą projektu
drugiego nad pierwszym jest zastosowanie ramienia które może podnieść kamerę lub głowicę
z czujnikami na wysokość do 0,5 m w celu zwiększenia zasięgu pola widzenia kamery lub
dokładności odczytu z czujników. Po za wymienionymi wyżej cechami druga wersja zakłada
także modułowość konstrukcji co umożliwia również zamocowanie modułu pływającego.
Dodatkową zaletą tej konstrukcji jest to że w razie wywrotki istnieje możliwość powrotu do
właściwej pozycji poprzez odpowiednie sterowanie

Trzecia wersja (rys. 3.) platformy jest wersją pośrednią rozmiarowo pomiędzy wersją pierwszą
a drugą o wymiarach 320 x 310 x 200 i wadze około 8 kg. Decyzja o stworzeniu trzeciej wersji
została podjęta w wyniku tego że nie wszystkie elementy wersji drugiej zostały wykonane w
stopniu zadowalającym. Głównym usprawnieniem tej konstrukcji względem poprzedników jest
kształt gąsienic który umożliwia po wywrotce dalszą jazdę. Dodatkowo udoskonalony system
detekcji pozwoli na jednoczesne zastosowanie większej ilości czujników. Na ramieniu będzie
także możliwość zamocowania chwytak służącego do podnoszenia lekkich przedmiotów. Samo
zawieszenie także zostanie poprawione w celu jeszcze lepszej zdolności do kopiowania terenu.
Dodatkowo silniki o większej prędkości obrotowej mają zapewnić większą prędkość jazdy a
system sterowania ma zapewnić bezstopniową regulację prędkości od zera do maksimum.
Kontroler ma być wyposażony w ekran do odbioru sygnału ekran LCD do wyświetlania
wartości z czujników oraz aparaturę sterująca wszystkimi elementami wykonawczymi
platformy.
Pierwsza wersja platformy była realizowana ze środków własnych natomiast na drugą zostało
pozyskane dofinansowanie od uczelni które pozwoliło na lepsze spełnienie wymagań
postawionych w procesie konstruowania.
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Rys. 1. Lekka bezzałogowa platforma lądowa na podwoziu gąsienicowym wersja I
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Rys. 2. Lekka bezzałogowa platforma lądowa na podwoziu gąsienicowym wersja II

Rys. 3. Lekka bezzałogowa platforma lądowa na podwoziu gąsienicowym wersja III
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Nowoczesne metody zarządzania projektami IT – agile, a jakość
oprogramowania
Paweł Śliwa, Arkadiusz Bożek, Przemysław Gdula
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Streszczenie
Niniejsza praca ma na celu porównanie nowoczesnych metod zarządzania projektami informatycznymi z
metodami klasycznymi, które oparte są o nieprzystosowane do współczesnego rynku reguły. Mając na uwadze
dynamiczny rozwój całej branży artykuł uwypukla zalety metod zwinnych, które obecnie zdominowały świat IT.
Metody klasyczne, m. in. PRINCE i PRINCE2 wspierają jedynie kaskadowe modele wytwarzania
oprogramowania, a co za tym idzie nie ma możliwości praktycznego zastosowania metod przyrostowych i
iteracyjnych. Metody zwinne takiej jak Scrum czy Kanban oparte są o model iteracyjny, który pozwala elastycznie
dostosowywać wymagania i zadania w czasie pracy nad projektem. Każdy projekt ewoluuje podczas jego
tworzenia, stąd pojawiła się potrzeba opracowania zbioru zasad i reguł, które ułatwiają cały proces.
Abstract
This work aims to compare modern methods of IT project management with classical methods, which are based
on rules that are unadjusted to the modern market. Bearing in mind the dynamic development of the entire industry,
the article highlights the advantages of agile methods that currently dominate the IT world. Classical methods,
among others PRINCE and PRINCE2 support only cascaded models of software development, and thus it is not
possible to use incremental and iterative methods in practice. Agile methods such as Scrum or Kanban are based
on an iterative model that allows you to flexibly adjust requirements and tasks while working on a project. Each
project evolves during its creation, hence the need to develop a set of rules and rules that facilitate the whole
process.

1. Problematyka zarządzania dostosowanego do projektów informatycznych
Kiedy informatyka stawiała swoje pierwsze kroki na świecie, nie było potrzeby
zarządzania wielkimi projektami, nie było powszechnego dostępu do sprzętu komputerowego
oraz Internetu. Za tym wszystkim stała mała liczba klientów i osób zainteresowanych kupnem
czy też sprzedażą oprogramowania. Nieliczne instytucje administracji publicznej, które były
filarem zamówień i potrzeb nie wymagały od producenta formalizacji procesu zarządzania do
takiego stopnia jaki mamy obecnie.
Wiele osób podchodziło do tego tematu na różne sposoby. Tworzono diagramy
decyzyjne, przekazywano podział prac na podstawie instrukcji stanowiskowych, przydzielano
zadania „po równo”. Wraz z upływem czasu, a co za tym idzie rozpowszechnieniem się dostępu
do komputerów, rosło zapotrzebowanie na dostarczanie komercyjnych rozwiązań
programowych. Pojawiły się pierwsze firmy dostarczające oprogramowanie na zamówienie
oraz aplikacje dla użytkowników domowych. Na potrzeby prac nad takimi aplikacjami
standardowo wykorzystywano model kaskadowy. Niestety nie okazał się on wydajny w
perspektywie tworzenia aplikacji, która stale rośnie i ewoluuje w czasie. Współcześnie
wykorzystywane metody zwinne pozwalają rozwiązać powyższy problem za pomocą
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specyficznego zbioru zasad, który nie skupiał się już na mocnej formalizacji, lecz czerpie
garściami z humanistycznego hasła „człowiek ponad wszystko”.
2. Rodzaje metod zarządzania
Tak jak zostało to opisane wcześniej, możemy wyróżnić zasadniczo dwie grupy metod,
pierwsza z nich nazywana klasyczną (inaczej zwana ciężką) odnosi się do wszystkich metodyk
opracowanych na potrzeby bardzo złożonych projektów o dużym budżecie. Jako przykład
posłużmy się metodyką PRINCE2, zasadniczo ma ona prowadzić przez siedem etapów:
1. Strategiczne zarządzanie projektem – Directing a project
2. Przygotowanie założeń projektu – Starting up a project
3. Inicjowanie projektu – Initiating a project
4. Sterowanie etapem – Controlling a stage
5. Zarządzanie wytwarzaniem produktów – Managing product delivery
6. Zarządzanie zakresem etapu – Managing stage boundaries
7. Zamykanie projektu – Closing a project
Projekty zarządzane za pomocą tej metodyki są bardzo przyjazne dla niedoświadczonych
menadżerów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w zawodzie. Zbiór reguł i dokumentacja,
która jest publicznie dostępna i bardzo powszechna jest ogromnym atutem dla takich osób.
PRINCE2 zapewnia wysoką standaryzację i powtarzalność wykonywanych projektów o
wspólnym podejściu i dokumentacji. Za wykorzystywanie tej metodyki nie ponosimy żadnych
opłat licencyjnych czy też autorskich. Największą jej wadą jest jednak stosowalność wyłącznie
w projektach o wysokim stopniu przewidywalności przebiegu i rezultatów, co nierzadko jest
niemożliwe do pogodzenia z wymaganiami rynku i klientów. Kolejnym argumentem
przemawiającym przeciwko tej metodyce jest ogromna formalizacja całego procesu. Kładzie
się duży nacisk na tworzenie dokumentacji, ponieważ jest ona traktowania jako narzędzie
sprawnej kontroli sposobu realizacji całego projektu. Może to doprowadzić do sytuacji, w której
tworzenie dokumentacji projektowej staje się głównym celem projektu i prowadzi do
nieuchronnej klęski całego przedsięwzięcia.
U źródeł metodyki PRINCE2 leży opracowany dawno temu standard PROMPT (ang.
Project Resource Organisation Planning Technique). Został on opracowany w połowie lat 70.
przez firmę Simpact Systems Limited. Wraz z rozwojem informatyki został on wzbogacony o
zapisy dotyczące zarządzania jakością, skądinąd zapotrzebowanie to zostało zgłoszone przez
rząd Wielkiej Brytanii.
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Przykładem nowoczesnego podejścia do zarządzania projektem informatycznym są
metody zwinne zwane inaczej podejściem iteracyjnym lub przyrostowym. Głównym celem
metod zwinnych jest zapewnianie rozwoju nowych usług i programów komputerowych w
sposób elastyczny, na bieżąco dostosowywany do potrzeb klienta i użytkownika. Tym co
wyróżnia tą metodę jest wysoka przystosowalność do dynamicznie zmieniających się realiów.
Początkowo metody te stosowano wyłącznie do zarządzania projektami IT. Współcześnie jest
ona wykorzystywana również w innych obszarach, tj. badania, rozwój, tworzenie produktów.
Za formalny początek zwinnego podejścia do zarządzania uznaje się publikację „Manifestu
agile”. Była to deklaracja zasad dostosowanych do zwinnego wytwarzania oprogramowania.
To właśnie od nazwy tego manifestu metody te zaczęto określać zwinnymi (ang. agile).
Założeniami manifestu są:
1. Ludzie i interakcje - ponad procesy i narzędzia
2. Działające oprogramowanie – ponad obszerną dokumentację
3. Współpraca z klientem – ponad formalne ustalenia
4. Reagowanie na zmiany – ponad podążanie za planem
Doceniane jest to co wiąże się z formalną stroną procesu zarządzania, lecz najcenniejsze są
interakcje, ludzie, współpraca i elastyczność.
Manifest stał się inspiracją dla wielu osób, dzięki którym stworzono takie metodyki jak,
np. Scrum. Mocnymi stronami metodyki Scrum są:
1. Wyjątkowa elastyczność i akceptacja zmian
2. Brak przymusu definiowania zakresu projektu na początku
3. Wzmacnianie samodzielności i odpowiedzialności zespołu
4. Koncentracja na satysfakcji klienta
Każdy kij ma dwa końce, co wiąże się też z wadami tej metody, którymi są niewątpliwie:
1. Niski poziom kontroli
2. Założenie wysokich kompetencji zespołu
3. Niemożliwe wykorzystywanie metody w dużych zespołach
4. Koncentracja na dostarczaniu
Trudno jest jednoznacznie określić czy przeważają strony mocne, czy też słabe. Wszystko
zależy od skali projektu i kompetencji pracowników, którzy nad nim pracują.
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W metodyce Scrum zespoły pracują w przedziałach czasowych określanych jako
przebiegi lub sprinty. Każdy z tych jednostek czasu musi zawierać w sobie zmiany, które
wprowadzają wyraźnie zauważalną dla użytkownika zmianę lub nową funkcjonalność.
Zdecydowanie odradza się rozciągania przebiegów na okres większy niż cztery tygodnie, w
praktyce stosuje się sprinty trwające od jednego do czterech tygodni. Idealną sytuacją jest
stosowanie przebiegów o stałym czasie trwania.
Bardzo ważnym elementem pracy w tej metodyce jest początkowa faza projektu, podczas
której przygotowywana jest lista wymagań użytkownika. Najczęściej każde z tych wymagań
jest swego rodzaju historyjką (ang. user story). Jedna historyjka opisuje jedną cechę systemu.
Właściciel produktu ma obowiązek priorytetyzacji wymagań i jednoznacznego określenia celu
pierwszego sprintu, który jest znany wszystkim członkom zespołu. Na podstawie listy
wymagań tworzony jest rejestr wymagań (ang. product backlog).
Każdy przebieg musi być odpowiednio zaplanowany, wykorzystuje się do tego
planowanie sprintu (ang. sprint planning). Podczas takiego spotkania wybiera się zadania
kluczowe dla realizacji celu przebiegu mające najwyższy priorytet. Określa się też przybliżony
czas realizacji, pracochłonność, złożoność i ryzyko, nieodłączny element naszego życia.
Podsumowaniem spotkania jest lista zadań z oszacowanym kosztem czasowym, nosi ona nazwę
rejestru zadań przebiegu (ang. sprint backlog).
Kolejnym etapem jest realizacja sprintu. Bardzo ważne jest wsparcie właściciela
produktu, które pomaga zrozumieć wymagania. Nie może on jednocześnie ingerować w sprawy
dotyczące implementacji rozwiązań. Kardynalnym błędem jest również zmiana zakresu
przebiegu w czasie jego trwania. Z racji tego, że zespół jest wysoce zdyscyplinowany i potrafi
się organizować w sposób samodzielny, zadania przypisywane są przez poszczególnych
członków zespołu, nic nie jest narzucane z góry. Oczywiście wybór dokonywany jest według
ustaleń, umiejętności, doświadczenia, specyfiki zadania, itd. Przeprowadza się codzienne
spotkania, tzw. stand-up’y, na których każdy omawia napotkane trudności, zrealizowane
zadania i zadania wykonywane w dniu spotkania.
Zwieńczeniem przebiegu jest spotkanie zespołu poświęcone zamknięciu sprintu (ang.
sprint review). Podczas spotkania ma miejsce prezentacja wykonanych funkcjonalności i
produktu. Zaleca się uczestnictwo wszystkich zainteresowanych projektem, gdyż podczas
spotkania każdy może zabrać głos i wyrazić swoją opinię na temat wytworzonego produktu.
Kończąc takie spotkanie ustala się termin spotkania planistycznego następnego sprintu.
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3. Główne role w projekcie zwinnym
Zespół Scrum standardowo składa się z od trzech do dziesięciu osób. Z racji tak wąskiego
grona wymaga się wyjątkowo dużej interdyscyplinarności członków. W skład zespołu wchodzą
najczęściej analitycy, programiści i testerzy. W każdym projekcie wyróżnia się:
1. Zespół deweloperski – Development team
2. Właściciel produktu – Product owner
3. Scrum master
Zespół deweloperski odpowiada za pracę nad produktem, jego dostarczenie i jakość rozwiązań.
Z racji tego, że zespół jest bardzo interdyscyplinarny obowiązki mogą dotyczyć szerszego lub
węższego zakresu. Właściciel produktu jest to osoba reprezentująca klienta, często jest
członkiem zespołu, ponieważ odpowiada za wsparcie i zrozumienie wymagań projektowych.
Pomimo to odradza się przypisywania mu roli Scrum mastera, który jest odpowiedzialny za
usuwanie wszystkich przeszkód uniemożliwiających zespołowi wykonanie zadania. Ponadto
odpowiada za poprawną implementację procesu i metod.
4. Jakość oprogramowania, a metody zwinne
Pojęcie jakości jest nierozłączne z pojęciem zarządzania jakością. To nieodłączny
element jakiejkolwiek organizacji każdego rodzaju projektów. Jakość rozumiemy przez
spełnienie określonych wymagań klienta i/lub użytkownika. W projektach opartych o zwinną
metodę zarządzania taka definicja wynika bezpośrednio ze specyfiki tej metody.
Kolejnym pojęciem wymagającym wyjaśnienia jest samo zarządzanie jakością, wydaje
się być bezcelowym tworzenie strategii i planowania bez zrozumienia tego podstawowego
pojęcia. W największym uproszczeniu jest to koncepcja zarządzania, a jej celem jest
dostarczenie metod, środków i procesów pozwalających stworzyć produkt lub usługę o
określonej jakości.
W świecie Agile warto wspomnieć o TQM (ang. Total Quality Managment). Bardzo
łatwo porównać tą filozofię do metody Scrum ze względu na dość duże podobieństwo i
pokrywanie się pewnych praktyk. Najważniejsze są: praca zespołowa, samokontrola,
zaangażowanie i podnoszenie kwalifikacji. Właśnie z tych przymiotów można wywnioskować
jak bardzo podobne są do siebie Scrum i TQM. Ponadto wszyscy członkowie zespołu powinni
brać czynny udział w czynnościach związanych z zapewnianiem jakości. Podstawą TQM są
przede wszystkim zasady Deminga:
88

1. Stała dbałość o doskonałość produktu, z celem spełnienia potrzeb klientów w
możliwie największym stopniu.
2. Budowanie przekonania o konieczności wdrożenia zintegrowanego systemu
zarządzania jakością.
3. Stałe usprawnianie procesów wpływających na jakość.
4. Wdrożenie nowoczesnych metod nadzoru.
Cała koncepcja TQM łączy elementy wielu podejść i zasad. Na ich podstawie buduje swoje
własne zasady. Analizując te zasady nietrudno oprzeć się wrażeniu, że wiele z nich
odnajdujemy w zwinnym zarządzaniu.
Wiedząc czym jest jakość i zarządzanie jakością możemy rozpocząć budowanie strategii
testowania, które jest głównym narzędziem wyłapywania błędów i niedoskonałości. Należy
zacząć od ustalenia celów i misji całego procesu. Informacje te dokumentuje się w formie
polityki testów. Dokument ten porównywalny jest z tożsamą polityką jakości znaną z norm serii
ISO 9000. Sama strategia testów opisuje podejście do testowania w organizacji oraz zawiera
opis realizowanych testów wraz z kryteriami przejścia pomiędzy ich poziomami. Polityka
i strategia testów wyznaczają ogólne cele i ramy procesów zapewniania jakości.
W projektach zwinnych jakość wynika z bliskiej współpracy całego zespołu
deweloperskiego z klientem i jego przedstawicielem w osobie właściciela produktu. Nietrudno
dojść do wniosku, że właśnie ta bezpośrednia obecność i wpływ na ewolucję produktu przez
klienta jest przyczyną poprawy jakości, ogólnego zadowolenia członków zespołu i
użytkowników.
5. Poziomy testów
Testy jednostkowe skupiają się na weryfikacji działania indywidualnych elementów
(modułów) oprogramowania. Takimi modułami mogą być klasy czy też metody. Poddawane
są one testom w izolacji od pozostałych elementów produktu. Celem takich testów jest
indywidualne sprawdzenie funkcjonowania każdego modułu. Testy te wykonują osoby znające
języki programowania, ponieważ wymagają dostępu do kodu źródłowego. To w pełni
zautomatyzowane testy, których realizację wspierają odpowiednio przygotowane narzędzia.
Testy integracyjne weryfikują w jaki sposób komponenty komunikują się ze sobą, np.
komunikacja pomiędzy funkcjami. Przeprowadza się je po testach jednostkowych w
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przypadku, gdy integracja dotyczy modułów lub po testach systemowych, jeśli integracja
dotyczy systemów.
Testy systemowe określamy jako weryfikujące zachowanie całego systemu. Realizowane
są wtedy, kiedy dostępny jest już cały produkt lub zakończono jego przyrost. W ramach testów
systemowych dokonuje się weryfikacji wymagań niefunkcjonalnych, tj. użyteczność,
niezawodność i wydajność.
Testy akceptacyjne opierają się o wymagania użytkownika, wymagania systemowe,
raporty z analizy ryzyka oraz przypadki użycia. Jak sugeruje nazwa są to testy akceptacji
ostatecznego projektu oprogramowania, najczęściej przez użytkowników danej aplikacji i
klienta. Głównym celem tego typu testów jest sprawdzenie całkowitej użyteczności danego
rozwiązania, interfejsu, a w ostatecznej formie nabranie zaufania do zaprojektowanego
oprogramowania.
6. Wnioski
Podsumowując

niniejszą

publikację

trzeba

wyraźnie

stwierdzić,

że

jakość

oprogramowania zarządzanego metodami zwinnymi powinna być wzorem dla wszystkich
producentów. Wspólne opracowywanie wymagań na podstawie badań rynkowych, opinii
użytkowników, a ostatecznie realnych możliwości dostarczenia rozwiązań pozwala na
osiągnięcie wysokiego poziomu akceptacji produktu wśród odbiorców.
Zwróćmy też uwagę na największe zalety samego zarządzania projektami IT,
niezależność członków drużyny, niska biurokratyzacja procesów, bliska współpraca, świetna
komunikacja, to właśnie te cechy przemawiają za korzystaniem ze zwinnych metod
wytwarzania oprogramowania.
Pomimo licznych zalet i łatwości wykorzystania metod klasycznych, to jednak świat
Agile jest przyszłością projektów informatycznych, pozwala na elastyczne przystosowywanie
się do panujących warunków, które współcześnie bywają wyjątkowo zmienne.
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Opracowanie nowych kontrastów służących ocenie komórek
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Streszczenie
W ostatnich latach obserwujemy coraz większą liczbę zachorowań na raka piersi, który jest jednym z najczęściej
występujących rodzaiów nowotworu wśród kobiet. Każdego roku problem ten dotyczy ponad 2 miniony kobiet.
Według danych WHO tylko w 2018 roku około 15% zgonów spowodowane jest rakiem piersi.
Analizując typy nowotworów piersi, musimy zwrócić uwagę na znaczenie receptorów HER w patogenezie raka
piersi. Do rodziny receptorów HER zaliczamy receptory: HER1, HER2, HER3, HER4. W badaniach skupimy się
na receptorach HER2 z racji tego, że wpływa znacząco na agresywność przebiegu choroby nowotworowej, a jego
nadekspresję stwierdza się aż w 25% przypadków zachorowań na raka piersi. Jednak ten typ raka wykazuje szansę
na odpowiedź na terapię z wykorzystaniem leku Trastuzumab. Lek łącząc się z receptorem, hamuje przekazywanie
do jądra komórki sygnałów podziałowych, tym samym spowalniając rozwój nowotworu. Dlatego niezwykle
istotne okazują się wczesna diagnostyka i wdrożenie odpowiedniego schematu leczenia oraz monitorowanie
stosowanych terapii w jak najwcześniejszym stadium raka. Istotny okazuje się dobór parametrów skanowania i
optymalizacja wykorzystywanych protokołów klinicznych, co pozwoli na uzyskanie powtarzalności pomiarów
przy użyciu określonej gęstości hodowli i odpowiednio dobranych parametrów skanowania. Na podstawie
otrzymanego sygnału cyfrowego i rekonstrukcji obrazu, która powstaje dzięki zastosowaniu transformaty Fouriera
otrzymamy doskonały materiał do analizy. Należy zwrócić uwagę, na manewrowanie w badaniu parametrami
czasu echa (TE) i czasu repetycji (TR) oraz o starannym dobraniu wartości wyjściowych oraz kroku pomiarowego,
tak aby uzyskać spodziewane wyniki w jak najkorzystniejszym czasie. Pojęciem czas echa TE (Time of Echo)
określamy czas liczony od momentu wysłania impulsu RF do momentu uzyskania sygnału echa. Natomiast czas
repetycji TR (Time of Repetition) jest czasem powtarzania, impulsów echa spinowego, to czas pomiędzy dwoma
takimi impulsami. Zarówno TE i TR istotnie wpływają na obraz jaki otrzymujemy w MRI oraz mają istotny wpływ
przy wyznaczaniu czasów relaksacji podłużnej i poprzecznej. Wykonanie serii pomiarów z odpowiednio
dobranymi czasami TR i TE pozwala na wyznaczenie na podstawie otrzymanych obrazów stałych czasowych
relaksacji. Na etapie analizy pomiarów można dokonać dokładnej analizy otrzymanych danych oraz wyznaczyć
dokładne wartości czasów relaksacji T1 i T2 w badanych próbkach. W przypadku czasu relaksacji T1, mówimy o
oddziaływaniach spin-sieć, jest on czasem potrzebnym na uzyskanie 63% magnetyzacji całkowitej stanu
podstawowego. Natomiast czas relaksacji T2 możemy scharakteryzować przez stałą czasową procesu relaksacji
spinowej, oddziaływanie spin-spin. Czas T2 to czas zaniku relaksacji poprzecznej o 63%.
W kolejnym etapie w celu udoskonalenia badań wykorzystamy substancje farmaceutyczne, tj. środki kontrastowe
oraz leki, które w polu magnetycznym są kontrastami do ilościowych i jakościowych pomiarów żywych i
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martwych komórek na zasadzie ilościowego pomiaru czasów relaksacji T1 i T2. Wykorzystanie pomiarów czasów
relaksacji oraz monitorowanie zmian tych czasów w hodowlach komórkowych pozwalają na ocenę hodowli,
sprawdzeniu różnic w zawartości wody po podaniu konjugatów i w końcu sprawdzenie efektywności działania
leku.
W następnym kroku rozważymy zastosowanie w badaniach różnych postaci leku i jego modyfikacji między
innymi ze związkiem fluorowym umożliwia zastosowanie rezonansu fluorowego

F MRI, który pozwoliłby na

19

obrazowanie leku bez tła oraz bezpośredni pomiar ilościowy, dzięki czemu możliwa będzie próba przeniesienia
wyników badań in vitro do badań in vivo.

Abstract
In recent years, we have been observing an increasing number of cases of breast cancer, one of the most common
types of cancer among women. Each year, this problem affects over 2 million women. According to WHO data,
about 15% of deaths were caused by breast cancer in 2018.
When analyzing breast cancer types, we must pay attention to the importance of HER receptors in the pathogenesis
of breast cancer. The HER receptor family includes HER1, HER2, HER3 and HER4 receptors. In our research,
we will focus on HER2 receptors due to the fact that it significantly affects the aggressiveness of the course of
cancer, and its overexpression is found in as many as 25% of cases of breast cancer. This type of cancer that
expresses HER2 has a chance to respond to therapy with Trastuzumab. The drug combines with the receptor and
inhibits the transmission of division signals to the nucleus of the cell, thus slowing down the development of
cancer. Therefore, early diagnosis and implementation of an appropriate treatment regimen as well as monitoring
of applied therapies at the earliest stage of cancer turn out to be extremely important. The selection of scanning
parameters and the optimization of the clinical protocols used are important, which will allow to obtain
repeatability of measurements using a specific culture density and appropriately selected scanning parameters.
Based on the obtained digital signal and image reconstruction, which arises thanks to the use of the Fourier
transform, we obtain an excellent material for analysis. It is necessary to pay attention to the maneuvering in the
test with the parameters of the echo time (TE) and the repetition time (TR) and careful selection of the output
values and the measurement step so as to obtain the expected results at the most favorable time. The term TE
(Time of Echo) is the time counted from the moment of sending the RF pulse until the echo is obtained.
Repetition time (TR, time of repetition) and spin echo pulse ( TE, the time between two such pulses) both have a
significant effect on the image we get in MRI and have a significant effect in determining longitudinal and
transverse relaxation times. The execution of a series of measurements with appropriately selected TR and TE
times allows for the determination of time constants of relaxation on the basis of the obtained images. At the stage
of analyzing the measurements, it is possible to make a detailed analysis of the received data and to determine the
exact values of relaxation times T1 and T2 in the samples tested. In the case of relaxation time T 1, we are refering
to spin-net interactions and it is the time needed to obtain 63% of the magnetization of the total ground state. In
contrast, the relaxation time T2 can be characterized by the time constant of the spin relaxation process, the spinspin interaction. Time T2 is the time of transverse relaxation decay by 63%. In the next stage, in order to improve
the tests, we will use pharmaceutical substances, i.e. contrast agents and drugs, which in the magnetic field are
contrasts to quantitative and qualitative measurements of live and dead cells on the basis of quantitative
measurement of relaxation times T1 and T2. The use of relaxation time measurements and the monitoring of
changes in these times in cell cultures allow the assessment of breeding, checking the differences in water content
after administration of conjugates and finally checking the effectiveness of the medicine.
In the next step, we will consider the use of different forms of the drug in the studies and its modification with a
fluoride compound allowing for the use of 19F MRI fluorine resonance, which would allow the imaging of the drug
without background and direct quantitative measurement, so that it will be possible to transfer the results of in
vitro tests to in vivo tests.

1. Wstęp
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Obrazowanie metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI) w ostatnich latach
cieszy się wysokim zainteresowaniem. Jego głównym zastosowaniem jest diagnostyka
kliniczna między innymi obrazowanie dyfuzji DWI i tensora dyfuzji (DTI), obrazowanie
podatności magnetycznej SWI, angiografia MR, spektroskopie MR oraz monitorowanie zmian
patologicznych

po

usunięciu

i

stosowanych

terapiach.

Obrazowanie

rezonansem

magnetycznym jest jedną z najważniejszych metod współczesnej diagnostyki. Oprócz
zastosowań klinicznych w badaniach naukowych wdrożone zostały również badania
eksperymentalne takie jak między innymi: badania nad opracowaniem systemów dostarczania
leków, monitorowanie terapii celowanych, wyznaczanie czasów relaksacji podłużnej i
poprzecznej, mapowanie T1 i T2, znakowanie komórek in vitro i in vivo.
Technika MR nie naraża pacjenta na dawkę promieniowania jonizującego, z racji tego, że
opiera się ją na jądrowym rezonansie magnetycznym (NMR) z wykorzystaniem fal
niskoenergetycznych

o

częstotliwości

radiowej.

Ponadto

w

metodzie

rezonansu

magnetycznego mamy wybór jeśli chodzi o płaszczyznę obrazowania. Sygnał jaki odbieramy
w MR jest uzależniony od właściwości tkanek, ale również od stworzonego, indywidualnego
protokołu dla każdego pacjenta. Mamy możliwość pozyskania danych niosących informację
morfologiczną, czynnościową jak i metaboliczną.
Najważniejszą rolę w obrazowaniu MR odgrywa spełnienie warunku rezonansu. Mówi
on, że w przypadku pola magnetycznego o częstotliwości radiowej, istnieje możliwość
odchylenia wektora magnetyzacji od położenia równowagi. Protony mogą pochłaniać tylko
ściśle określony impuls o częstotliwości fali radiowej jest równej częstotliwości Larmora
(Trzebiatowska 2010).
W tunelu rezonansu magnetycznego moment obrotowy wywołany przez zewnętrzne
pole magnetyczne wywołuje rotację jąder wokół własnej osi. Jądra wodoru rotują z
częstotliwością precesji Larmora:
ν0=(γ/2π) B0

(1)

B0- zewnętrzne pole magnetyczne,
γ- współczynnik żyromagnetyczny (const, zależny od typu jądra),
W aparaturze 1,5 T częstotliwość precesji Larmora wynosi dla protonów 63,8MHz.
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Wspomniany impuls zmienia stan energetyczny spinów, zmuszamy je do zmiany kierunku i na
tej podstawie mierzymy ich magnetyzm. Zaraz po „odstawieniu” impulsu, protony oddają
energię, którą nagromadziły oraz wracają do początkowego stanu, zwanego stanem relaksacji.
Wyróżniamy dwa rodzaje relaksacji T1 oraz T2. Relaksacja T1 jest czasem potrzebnym na
powrót protonów wody do stanu podstawowego po zastosowaniu impulsu RF 90°. Natomiast
relaksacje T2 definiujemy jako czas, który musi upłynąć by spiny utraciły między sobą
koherencję (Muhammed i Azim 2012).
W badaniach zarówno diagnostycznych jak i eksperymentalnych w celu skrócenia czasów
relaksacji podłużnej i poprzecznej protonów stosowane są środki kontrastowe tak zwane środki
cieniujące. Bezpośrednio mają one wpływ na zmianę kontrastu na obrazie, który jest jednym z
parametrów jakości obrazowania. W zależności od stosowanej sekwencji pomiarowej i
odpowiednio dobranych parametrów, środek kontrastowy może wpłynąć na hiperintensywność
sygnału (w obrazach T1 zależnych) lub na hipointensywność (w obrazach T2 zależnych). Dzięki
zastosowaniu środków kontrastowych istnieje możliwość poprawy kontrastu i tym samym
jakości obrazowania. Wyróżniamy dwa rodzaje środków kontrastowych: pozytywne oraz
negatywne, w zależności od właściwości magnetycznych, które posiadają. Środki kontrastowe
pozytywne skracają czas relaksacji T1 (wykazują właściwości paramagnetyczne). Są to
substancje paramagnetyczne są dobrze rozpuszczalne w wodzie, dodatkowo posiadają zdolność
całkowitego wchłonięcia się z
międzykomórkowych.

układu pokarmowego i

krążenia do przestrzeni

W przypadku stosowania tego typu środków kontrastowych

niewystępującą interakcje z stosowanymi lekami. Tego rodzaju środki cieniujące w szybkim
tempie są wydalane przez nerki z organizmu (dla najczęściej stosowanych czas ten wynosi
około 24 godzin). Natomiast środki kontrastowe negatywne osłabiają sygnał biegnący z tkanki,
w której się znajdują, oznacza to, że na obrazie będą one ciemniejsze od tkanek otaczających.
Są to substancje superparamagnetyczne oraz ferromagnetyczne, tworzone na bazie żelaza. Obie
grupy środków kontrastowych dzielmy na zewnątrzkomórkowe i wewnątrzkomórkowe.

19F

MRI

Pomimo, że podstawowym jądrem, które spełnia warunek rezonansu jest wodór w obrazowaniu
1

H MRI w klinicznych aparatach, istnieje również możliwość obrazowania innych

pierwiastków takich jak fluor 19F, izotop węgla 13C, fosfor 31P, 15N, tlen 17O, sód 23Na. Z racji,
że ludzkim organizmie to wodoru jest najwięcej, jest on najczęściej wykorzystywanym
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pierwiastkiem. Z racji na zbliżoną częstotliwość rezonansową jądro fluoru coraz częściej
wykorzystywane w pracy naukowej (Ruiz-Cabello 2011, Neubauer i in. 2007). W
szczególności w badaniach różnego rodzaju nowotworów zarówno w badaniach
diagnostycznych

jak

i

spektroskopowych

obejmujących

znakowane

19

F

leków

przeciwnowotworowych. Badania nad hodowlami komórkowymi, oferują kontrolowany i
systematyczny sposób badania właściwości komórkowych i molekularnych związanych z
chorobą.
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F MRI pozwala na obrazowanie bez tła tkankowego (Tooyama i in. 2016), co

okazuje się niezwykle istotne w przypadku badań nad substancjami farmaceutycznymi.
Umożliwiają między innymi monitorowanie dostarczania leku (Bartels i Albert 1995), ocenie
metabolizmu, śledzeniu znakowanych komórek (Janjic i Ahrens 2005; Ahrens 2005, Amiri i in.
2015) oraz możliwość wizualizacji nowych fluorowanych koniugatów leków (Bartusik i in.
2010).
Rynek farmaceutyczny obejmuje grupę leków, które w swoim składzie zawierają jądra fluoru
(Podlewski i Chwalibogowska-Podlewska, 2003). W 1957 r. 5-fluorouracyl (5-FU), pierwszy
fluorowany lek, został wprowadzony na rynek apteczny (Heidelberger i in. 1957), który
wykorzytywany jest na przykład w badaniach u pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do
wątroby (Kamm i in., 2004). W 1977 roku wprowadzono związki perfluorowęglowodorowe
(PFC) i po raz pierwszy analizowano za pomocą MRI 19F. PFC tworzą emulsję i mogą przenosić
leki (Holland i in. 1977).
2. Opis problemu
W ostatnich latach obserwujemy coraz większą liczbę zachorowań na raka piersi, który
jest jednym z najczęściej występujących rodzajów nowotworu wśród kobiet. Każdego roku
dotyka ponad 2 miliony kobiet. Według danych WHO tylko w 2018 roku około 15% zgonów
spowodowane jest rakiem piersi.
Analizując typy nowotworów piersi, musimy zwrócić uwagę na znaczenie receptorów HER w
patogenezie raka piersi. Do rodziny receptorów HER zaliczamy receptory: HER1, HER2,
HER3, HER4. W badaniach skupimy się na receptorach HER2 z racji tego, że jego nadekspresja
znacząco wpływa na agresywność przebiegu choroby nowotworowej, a jego nadekspresję
stwierdza się aż w 25% przypadków zachorowań na raka piersi. Jednak ten typ raka wykazuje
szansę na odpowiedź na terapię z wykorzystaniem biologicznego leku Trastuzumab. Niestety
nie jest znany dokładny mechanizm działania Trastuzumabu, dlatego istotne okazują się
badania eksperymentalne sprawdzające jego działanie. Trastuzumab jest humanizowanym
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przeciwciałem przeciwko zewnątrzkomórkowej domenie receptora HER2. Łącząc się z
receptorem, hamuje przekazywanie do jądra komórki sygnałów podziałowych, tym samym
spowalniając rozwój nowotworu. Niezwykle istotne okazują się wczesna diagnostyka i
wdrożenie odpowiedniego schematu leczenia oraz monitorowanie stosowanych terapii w jak
najwcześniejszym stadium raka na przykład z zastosowaniem leczenia przeciwciałem w
badaniach ex vivo (Bartusik i Tomanek 2010). W tym celu Pomiary zostaną wykonane metodą
rezonansu magnetycznego o indukcji pola magnetycznego 1,5 Tesla oraz przy optymalnie
dobranym protokole badania. Istotny okazuje się dobór parametrów skanowania i
optymalizacja wykorzystywanych protokołów klinicznych, co pozwoli na uzyskanie
powtarzalności pomiarów przy użyciu określonej gęstości hodowli i odpowiednio dobranych
parametrów skanowania.
Metodologia przebiegu badań
W pierwszym etapie planowane jest wdrożenie badań eksperymentalnych z wykorzystaniem
obrazowania rezonansem magnetycznym w hodowlach komórkowych. Wyznaczenie relaksacji
podłużnej i poprzecznej, pozwoli na charakterystykę badanych próbek. Na podstawie
otrzymanego sygnału cyfrowego i rekonstrukcji obrazu, która powstaje dzięki zastosowaniu
transformaty Fouriera otrzymamy doskonały materiał do analizy. Należy zwrócić uwagę, na
manewrowanie w badaniu parametrami czasu echa (TE) i czasu repetycji (TR) oraz o starannym
dobraniu wartości wyjściowych oraz kroku pomiarowego, tak aby uzyskać spodziewane wyniki
w jak najkorzystniejszym czasie. Pojęciem czas echa TE (Time of Echo) określamy czas
liczony od momentu wysłania impulsu RF do momentu uzyskania sygnału echa. Natomiast
czas repetycji TR (Time of Repetition) jest czasem powtarzania, impulsów echa spinowego, to
czas pomiędzy dwoma takimi impulsami. Zarówno TE i TR istotnie wpływają na obraz jaki
otrzymujemy w MRI co ma odzwierciedlenie przy wyznaczaniu czasów relaksacji podłużnej i
poprzecznej. Wykonanie serii pomiarów z odpowiednio dobranymi czasami TR i TE pozwala
na wyznaczenie na podstawie otrzymanych obrazów stałych czasowych relaksacji. W
przypadku czasu relaksacji T1, mówimy o oddziaływaniach spin-sieć, jest on czasem
potrzebnym na uzyskanie 63% magnetyzacji całkowitej stanu podstawowego. Natomiast czas
relaksacji T2 możemy scharakteryzować przez stałą czasową procesu relaksacji spinowej,
oddziaływanie spin-spin. Czas T2 to czas zaniku relaksacji poprzecznej o 63% od wartości
maksymalnej.
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W kolejnym etapie w celu udoskonalenia badań wykorzystamy substancje farmaceutyczne,
takie jak środki kontrastowe oraz leki, które w polu magnetycznym są kontrastami do
ilościowych i jakościowych pomiarów żywych i martwych komórek na zasadzie ilościowego
pomiaru oraz zmian czasów relaksacji T1 i T2. Wykorzystanie pomiarów czasów relaksacji oraz
monitorowanie zmian tych czasów w hodowlach komórkowych pozwalają na ocenę hodowli,
sprawdzeniu różnic w zawartości wody po podaniu konjugatów i w końcu sprawdzenie
efektywności działania leku.
W następnym kroku rozważymy zastosowanie w badaniach różnych postaci leku i jego
modyfikacji między innymi ze związkiem fluorowym umożliwia zastosowanie rezonansu
fluorowego 19F MRI, który pozwoliłby na obrazowanie leku bez tła oraz bezpośredni pomiar
ilościowy, dzięki czemu możliwa będzie próba przeniesienia wyników badań in vitro do badań
in vivo (Bechert 1998).
Aparatura badawcza:
Obrazowanie MR byłoby niemożliwe gdyby nie elementy systemów obrazowania MR, do
których należy magnes, układ RF, system gradientowy oraz stacja kontrolująca działanie całego
systemu. Głównym elementem systemu MR jest magnes, który generuje stałe pole
magnetyczne, w naszym przypadku o natężeniu 1,5 T.
Do badań wykorzystany będzie wodorowy rezonans magnetyczny o polu 1,5 Tesla firmy
General Electric Healthcare, model Optima MR 360 wykorzystywany w diagnostyce klinicznej
wraz

z

dedykowanymi

cewkami

gradientowymi.

W

celu

dokonania

pomiarów

eksperymentalnych istnieje możliwość zmodyfikowania klinicznych protokołów badań, które
są dedykowane dla sprzętu oraz zawierają dostosowane parametry sekwencji skanowania do
poszczególnych badań.
Podsumowując głównym celem tego projektu jest opracowanie nowych związków
kontrastowych i metodologii ich pomiarów in vitro. Zoptymalizowane obrazowanie na
poziomie molekularnym pozwala na monitorowanie transportu kontrastu lub leku w kulturach
komórkowych in vitro oraz zbadanie jego efektywności i metabolizmu. Wyniki tej pracy mogą
posłużyć do wprowadzenie możliwych innowacji w postępowaniu badań in vivo.
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Powłoki Al-Si7 wytwarzane metodą zanurzeniową
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Streszczenie
Zapotrzebowanie na powłoki ochronne z roku na rok wzrasta, związane jest to nie tylko z ochroną konstrukcji
przed korozją, ale także walorami dekoracyjnymi i marketingowymi. Jednym z głównych przedstawicieli powłok
są powłoki na bazie Al i Al-Si, które znalazły zastosowanie m. in. w przemyśle motoryzacyjnym. Rynek powłok
aktualnie zdominowały powłoki zanurzeniowe, które otrzymuje się, poprzez zanurzanie detalu w roztopionym
metalu. W pracy skupiono się na eksperymentalnym wytworzeniu powłoki Al-Si7 i porównaniu z powłoką Al-Si7
pozyskaną od jednego z producentów. Przeprowadzone badania skupiły się na ocenie powłok względem
ukształtowania struktury, twardości, czy rozkładu pierwiastków. Wykonano również ocenę stanu powierzchni
z wykorzystaniem badania chropowatości. Badania wykazały, że wpływ na uzyskaną powłokę ma nie tylko
zawartość dodatku Si, ale także czas zanurzania i temperatura roztopionego metalu.

Al-Si7 coatings manufactured by hot-dipping
Abstract
The demand for protective coatings are increasing year by year, this is not only related with protection of
constructions against corrosion, but also decortaive and marketing values. One of the main representatives of the
coatings are Al and Al-Si coatings, which are used, among others in the automotive industry. The coating market
is currently dominated by the hot-dipping coatings. The paper focuses on the experimental production of Al-Si7
coating and comparasion with the Al-Si7 coating obtained from one of the producers. The research focused on the
evaluation of coating in relations of the structure, hardness and distribution of elements. The surface condition was
also evaluated using a roughness test. The tests have shown that the coating doesn’t depend only on silicon content,
but also the immersion time and temperature of the molten metal.

1. Wstęp

Stosowanie powłok na bazie Al i Al-Si, jest jedną z metod zabezpieczenia stali
konstrukcyjnych przed korozją atmosferyczną, również w podwyższonych temperaturach.
W kontakcie z tlenem, na powierzchni materiału powłokowego wytwarza się warstwa pasywna
Al2O3, stanowiąca bardzo skuteczne zabezpieczenie od wpływu środowiska. Jedną
z najpopularniejszych metod otrzymywania takich powłok jest metoda ogniowa, polegająca na
zanurzaniu powlekanego wyrobu stalowego w roztopionym aluminium lub jego stopie [1-5].
W przypadku metod zanurzeniowych, wytworzenie powłok na bazie Al na podłożu
stalowym wiąże się zawsze z dyfuzją wzajemną składników i formowaniem się warstw
pośrednich (Rys. 1a). Wytworzone fazy międzymetaliczne FeAl3 i Fe2Al5, cechują się znaczną
twardością, przez co w znaczący sposób ograniczają możliwości przetwórcze aluminiowanego
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wyrobu. Kontrola grubości warstw pośrednich jest zapewniona dzięki dodatkowi Si (Rys. 1b)
- dodanie 3% Si do kąpieli ciekłego aluminium powoduje zmniejszenie grubości i twardości
warstwy międzymetalicznej. Dodatek Si wpływa również na spadek współczynnika
rozszerzalności cieplnej powłoki ograniczając ryzyko jej odpryskiwania w warunkach
eksploatacji w podwyższonych temperaturach. Powłoki na bazie Al-Si cechują się dobrymi
właściwościami ściernymi, dlatego znajdują one często zastosowanie w przemyśle
motoryzacyjnym [1, 6-9]
a)

b)

Rys. 1. Zanurzeniowe powłoki Al-Si a) powstające fazy międzymetaliczne, b) wpływ krzemu na grubość
warstwy pośredniej Fe2Al5 [4]

2. Materiał i metodyka badań

Materiałem badawczym były powłoki Al-Si7 naniesione na podłoża stalowe o grubości
1mm metod zanurzeniową (Rys. 2). Jedną z powłok wykonano w warunkach laboratoryjnych,
w oparciu o dane z pracy Yun i in. „Microstructural Evolution of Intermetallic Compound
Formed in Boron Steel Hot-Dipped in Al–7%Ni Alloy” [10]. Powłokę wytworzono na podłożu
ze stali konstrukcyjnej 1.0503 (C45), którą zanurzano przez 60s w ciekłym roztworze Al-Si7
o temperaturze 690°C. Wytworzoną laboratoryjnie powłokę porównano z powłoką na stali
1.4510, pochodzącą z komercyjnej blachy stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym. Oba
stalowe podłoża powłok poddano analizie spektrometrycznej zgodnie z normą PN-H 04045,
a uzyskane składy chemiczne podano w tabeli 1.
a)

b)

c)

400µm

400µm

Rys. 2. Materiał badawczy: a) schemat próbek b) powierzchnia powłoki wytworzonej laboratoryjnie
c) powierzchnia powłoki stosowanej w przemyśle motoryzacyjnym [opracowanie własne]
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Tab. 1. Skład chemiczny podłoży, % wag. [opracowanie własne]
C

Mn

Si

P

Cr

Ni

Fe

Inne

1.0503

0,047

0,220

0,006

0,006

0,029

0,029

99,603

0,06

1.4510

0,026

0,45

0,56

0,042

16,22

0,16

81,86

0,682

Przeprowadzone badania skupiły się na porównaniu powłok, pod względem
mikrostruktury, grubości, twardości, chropowatości powierzchni, składu chemicznego
i fazowego. W tym celu wykorzystano mikroskopię świetlną, mikrotwardościomierz,
profilometr stykowy, mikroskop SEM i aparat rentgenowski.
3. Wyniki badań

Obserwowane powłoki, o dwufazowej mikrostrukturze, charakteryzują się losowym
rozmieszczeniem iglastych kryształów Si w aluminiowej osnowie.

Pomiędzy powłoką

a podłożem występują fazy międzymetaliczne, powstające w wyniku wzajemnej dyfuzji
pomiędzy Fe i Al. Powstałe warstwy faz międzymetalicznych występują w sposób ciągły,
wzdłuż całego połączenia pomiędzy powłoką a podłożem (Rys. 3).
a)

b)

Fazy pośrednie
Podłoże

Powłoka
20µmPodłoże

Fazy pośrednie

Powłoka
10µm

Rys. 3. Powłoki - przekrój poprzeczny: a) powłoka wytworzona w laboratorium b) powłoka stosowanej
w przemyśle motoryzacyjnym [opracowanie własne]

Metodą mikroskopii świetlnej na przekrojach poprzecznych blach zmierzono grubość
powłok (Rys. 4a, b). Grubość powłoki wytworzonej laboratoryjnie wynosi 51,2 µm i jest ona
prawie pięć razy grubsza niż powłoki pochodzącej z przemysłu, której grubość wynosi zaledwie
11,5 µm (Rys. 4c). Grubość warstwy faz pośrednich również jest grubsza ok. 2 krotnie
w porównaniu do warstwy w powłokach wykonanych przemysłowo, a dodatkowo nie jest tak
równomierna.
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a)

b)

c)

Rys. 4. Grubość powłok i warstw faz pośrednich. Schemat pomiaru na powłoce a) wytworzonej laboratoryjnie i
b) komercyjnej oraz c) zestawienie uzyskanych grubości [opracowanie własne]

Dobre właściwości przeciwcierne wynikają z odpowiedniego poziomu twardości
powłok, dlatego dla badanych powłok wykonano pomiar mikrotwardości metodą Vickersa
(HV 0,01). Uwzględniając małe grubości powłok, pomiar wykonano z góry bezpośrednio na
powierzchni powłok. Badane powłoki zanurzeniowe Al-Si7, charakteryzują się podobną
mikrotwarością, wynoszącą około 100 HV (Rys. 5). Mikrotwardości podłoży określone na
przekrojach poprzecznych (HV 0,01) są zbliżone. Ważnym jest aby podłoże nie było zbyt
twarde, gdyż utrudniłoby to możliwości przetwórcze blach z naniesioną powłoką do finalnych
kształtów.

Rys. 5. Średnia mikrotwardość badanych próbek [opracowanie własne]
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Powłoki powinny cechować się odpowiednim stanem powierzchni, w tym celu
z wykorzystaniem profilometru stykowego, określono jeden z podstawowych parametrów
chropowatości Ra. Pomiary chropowatości badanych powłok wykonano w dwóch kierunkach:
wzdłuż i poprzek do kierunku walcowania blach użytych za podłoża powłok. Uzyskane
wartości średniego arytmetycznego odchylenia profilu od linii średniej (Ra), są korzystniejsze
dla powłoki pozyskanej z przemysłu, dla której parametr ten jest mniejszy o 0,2 µm, niż
powłoki eksperymentalnej (Rys. 6). Powłoka komercyjna najprawdopodobniej została
wygładzona, świadczy o tym nie tylko niski parametr chropowatości, ale także, równomierna
grubość, oraz prostopadłe pęknięcia twardych warstw międzymetalicznych (Rys. 3b).

Rys. 6. Chropowatość powierzchni badanych powłok [opracowanie własne]

Wykorzystując rentgenowską mikroanalizę EDX, na przekrojach poprzecznych
zdefiniowano skład chemiczny powłok. Uzyskano stężenie pierwiastków wchodzących w skład
powłoki, oraz materiału podłoża. Analiza potwierdziła że, stężenia składników w powłoce
odpowiadają ich stężeniom w ciekłej kąpieli, uzyskanej ze stopienia stopu Al-Si7. Analiza
rozkładu pierwiastków potwierdziła dyfuzję wzajemną Fe ze stalowego podłoża i Al z ciekłej
kąpieli (Rys. 7-8). W przypadku powłoki na stopowej stali ferrytycznej 1.4510, zawierającej
ok. 16% Cr nie stwierdzono dyfuzji tego pierwiastka do powłoki.
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Rys. 7. Powłoka wykonana laboratoryjnie – obszary analizy EDX i rozkład stężenia składników
[opracowanie własne]

Rys. 8. Powłoka pozyskana z przemysłu motoryzacyjnego – obszary analizy EDX i rozkład stężenia
składników [opracowanie własne]

Analiza dyfraktometryczna (Rys. 9) potwierdziła w powłoce obecność faz wynikających
z układu Al-Si. Zidentyfikowano takie fazy jak roztwór stały αAl, kryształy Si oraz fazę
międzymetaliczną Fe2Al5. Bardzo duża obecność FeeO4, to zanieczyszczenia powstałem
podczas zanurzania próbki w kokili z ciekłym stopem Al-Si7.
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Rys. 9. Dyfraktogramy badanych powłok

4. Wnioski

W badaniach wykazano identyczny skład fazowy powłok AlSi produkowanych
przemysłowo dla motoryzacji oraz wytworzonymi w warunkach laboratoryjnych. Badania
powłok na przekrojach poprzecznych wykazały, że powłoki zanurzeniowe, charakteryzują się
strukturą zgodną z układem równowagi Al-Si, złożoną z roztworem stałym αAl i iglastych
kryształów krzemu. Powłoki wytworzone laboratoryjnie i w warunkach przemysłowych
charakteryzują się różną grubością. Większą grubością charakteryzuje się powłoka wytworzona
w warunkach laboratoryjnych - 51,2 µm. Pięć razy cieńszą warstwę, o grubości około 11,5 µm,
uzyskano przemysłowo.
Przeprowadzone badania składu chemicznego potwierdziły, że powłoki w pełni
odzwierciedlają skład chemiczny kąpieli aluminiowej (Al-Si7). Zastosowanie stali 1.0503
i 1.4510 jako podłoża, spowodowało wystąpienie wzajemnej dyfuzji, pomiędzy Fe a ciekłym
107

Al, w wyniku wytworzyła się tzw. warstwa pośrednia – twardych związków
międzymetalicznych Fe i Al. Warstwa faz międzymetalicznych na podłożu ze stali 1.4510 miała
mniejszą grubość ze względu na znacznie większą zawartość Si (0.56) w porównaniu ze stali
1.0503 (0,006). Nawiązując do danych literaturowych 7% dodatek Si w powłoce, ograniczył
powstawanie fazy Fe2Al5.
Powłoki charakteryzują się podobną mikrotwardością ok 100 HV 0,01, chociaż występuje
różnica w stanie ich powierzchni. Powłoka wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym jest
gładsza o 0,2 µm, w porównaniu do powłoki wytworzonej w warunkach laboratoryjnych.
Różnica chropowatości wynika najprawdopodobniej z zabiegu wygładzania powierzchni,
świadczą o tym pęknięcia warstw pośrednich, w przypadku powłoki wykorzystywanej
w przemyśle motoryzacyjnym.
Podsumowując, otrzymanie powłok o adekwatnej grubości wiąże się z dopracowaniem
parametrów, takich jak: temperatura oraz czas zanurzania w roztopionym metalu. Ważnym
czynnikiem może być również odpowiednie przygotowanie powierzchni podłoża, przed
procesem nakładania powłoki.
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Streszczenie
Artykuł opisuje analizę robotów ratowniczych dzieląc je według zadań, które mogą realizować podczas
przeszukiwania gruzowisk oraz opis czynności jakie wykonują ratownicy w miejscach katastrof. Zwraca uwagę
na problem jakim jest wielkość maszyn. Na podstawie analiz postawione zostały założenia projektowe dotyczące
maszyny, która będzie miała za zadanie wspierać ratowników zarówno wewnątrz pozostałości budowli jak i na
zewnątrz. Robot będzie posiadał dwa manipulatory od długościach około 2,1 m oraz 3,2 m i udźwigu rzędu 800N
oraz 2500 N przy maksymalnym wypadzie. W celu obniżenia kosztów produkcji i późniejszej eksploatacji zostanie
zastosowany nośnik bazowy z podwozia małej koparki gąsiennicowej Bobcat E17. Po wykonaniu obliczeń
analitycznych dotyczących doboru przekroju elementów konstrukcyjnych zostały one zamodelowane w programie
Catia V5. Kolejnym krokiem było wykonanie analizy MES oraz wprowadzenie korekt w miejscach o
zwiększonych naprężeniach oraz wykonanie złożenia modelu 3D robota. Dodatkowym elementem jest szkic pilota
sterującego wraz z przykładowym widokiem oprogramowania do obsługi maszyny

Preliminary project of a robot supporting rescuers searching for rubble

Abstract
Buildings disasters are more and more popular. It is very dangerous place for rescuers. The risk of collapse or
dangerous gasses are obstacles to saving injured. So there is a need creating robots which can help lifesavers.
Machine was creating after analysis other sample construction. Main difference is weight and tasks for machines.
We can find robots for searching, transport and digging out. A lot of rescue robots has only one lifting arm and
weight over 3000 kgs. Main reason was creating robot which weight is above 1500 kgs and rescue workers can
use it inside buildings- Very often the width of door is around 1,0 m. Created platform has 2 manipulators; first
can lift about 800 N and it is about 3,2 in length. Second arm lifts about 2500 N and is 2,1 m in length. The
chassis, engine and hydraulic system come from small excavator Bobcat E17 so is relatively cheap and flawless.
Width of this construction is about 0,9 m. Moreover part for this excavator are available because it is very popular
machine all over the world. After theoretic computation steel profiles have been selected and manipulators were
designed in CATIA. Next step was MES analysis. This allowed to assess whether the structure will withstand the
assumed loads. Last step was choosing actuators from producers and creating 3D model in CAD.
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Robot wsparcia ratowników przeszukujących gruzowiska ma na celu zapełnienie
pewnej luki w maszynach wspomagających podczas zawaleń. Po przeprowadzeniu analizy
stwierdzono, że urządzenia takie można podzielić wg kilku kryteriów. Zasadniczym podziałem
jest rozróżnienie konstrukcji budowanych do takich działań oraz maszyn adaptowanych do
celów ratowniczych. Inną możliwością klasyfikacji jest podział według realizowanych zadań.
Pierwszym z typów czynności jest odszukiwanie poszkodowanych. Przykładem robota, który
może ku temu służyć jest Snakeboot (rys. 1), posiadający 16 stopni swobody co umożliwia
poruszanie się w 16 kierunkach jednocześnie oraz kamerę w przedniej części.

Rys. 1. Robot Snakeboot [1]

Kolejnym typem robotów, są maszyny przeznaczone do odgruzowywania. Ich masa wynosi od
około 500 kg do nawet kilku ton. Zazwyczaj posiadają wymienne narzędzia robocze (np. PIAP
Multistriker)
Przykładem takiej maszyny jest PIAP Ibis. Zasięg manipulatora wynosi około 3,3 m i na tym
wypadzie może on podnieść 15 kg. Rozwija maksymalną prędkość wynoszącą 10 km/h.
Maksymalny czas pracy wynosi 10 godzin. Na pulpicie zdalnym operator ma podgląd z kilku
kamer. Atutem maszyny jest system analizujący ruchy robocze tak, aby nie spowodować
uszkodzenia elementów roboczych.
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Rys. 2. PIAP Ibis [2]

Kolejną maszyną, która wykorzystywana jest podczas akcji ratowniczych jest Robocue. To
maszyna zaprojektowana to transportu rannych z miejsc o wysokim stopniu zagrożenia dla
ratowników. Używany jest przez straż pożarną w Tokio. To dość duża konstrukcja, ponieważ
jej długość przekracza 7,9 m. Maksymalne pochylenie terenu, pod który może wjechać Robcue
wynosi 20 stopni. Napęd przekazywany jest na gąsienice elastomerowe, a maksymalna
prędkość nie jest wysoka i wynosi zaledwie 5,08 cm/s. Do wyszukiwania poszkodowanych
używane są czujniki ponaddźwiękowe oraz system wizyjny. Za pomocą chwytaka na
wysięgniku umieszcza rannego na wózku, a następnie w komorze transportowej. Na
wyposażeniu tego robota znajduje się także zbiornik na czysty tlen dla rannego oraz systemy
monitorujące jego czynności życiowe podczas transportu.

Rys. 3. Robocue [3]

112

Kolejnym przykładem dużego robota ratowniczego jest produkt Enryu japońskiej firmy Tmusk
występujący w dwóch wersjach: T-52 oraz następcy T-53 (rys. 4). Posiada on dwa
hydraulicznie sterowane ramiona robocze. Każde z nich jest w stanie podnieść ciężar około 500
kg. Zasięg każdego z ramion to 6 m. Jego masa operacyjna wynosi ponad 3000 kg. Maszyna
napędzana jest poprzez trzycylindrowy silnik wysokoprężny i porusza się na dwóch
elastomerowych gąsienicach. Prędkość przemieszczania się robota wynosi około 3 km/h, co
jest wartością typową dla takich maszyn. Wersja T-52 posiada dwa rodzaje sterowaniapierwsza

możliwość

to

operator,

w

kabinie

znajdującej

się

w tylnej części, sterujący ramionami poprzez joysticki. Ciekawym rozwiązaniem jest druga
możliwość- zdalne sterowanie. Następuje ono poprzez założenie przez operatora specjalnie
przygotowanego układu. Obsługujący zakłada na ręce system przypominający bluzę z
czujnikami. Dzięki takiemu rozwiązaniu ruch ramion robota to wierne odwzorowanie ruchu rąk
osoby obsługującej. obraz, który widzi osoba sterująca maszyną, generowany jest na ekran
dzięki kilku zamontowanym kamerom. Pozwala to na widok pełnego pola wokół robota w
systemie Viev 360.

Rys. 3. Enryu T-53 [4]

Robotem, który może zostać wykorzystany do akcji ratowniczych jest także robot
Marek (rys. 5) opracowany przez zespół naukowców Instytutu Budowy Maszyn
w Wojskowej Akademii Technicznej. Jego masa operacyjna wynosi około 3,5 tony. Posiada
dwa osprzęty robocze- ładowarkowy o udźwigu 1500 kg oraz manipulator o wypadzie ramienia
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4,25 m, wysokości podnoszenia 3,3 m oraz udźwigu 200 kg (na w/w wypadzie). Napęd
przenoszony jest w systemie 6x6, więc każde z kół napędzane jest własnym silnikiem
hydraulicznym. Niebywałą zaletą robota jest możliwość zawracania w miejscu dzięki
zastosowaniu burtowego układu skrętu. Ważnym aspektem jest też maksymalna prędkość
robota wynosząca ponad 25 km/h, co oznacza, że jest on trzykrotnie szybszy niż podobne
konstrukcje. Wartość ta pozwala na szybkie dotarcie do miejsca, w którym życie ratownika
mogło by być zagrożone. Autorska konstrukcja zespołu z WAT, robot posiada możliwość
szybkiej zmiany osprzętu roboczego dzięki zastosowaniu znormalizowanych szybkozłączy.
Robot ma możliwość podjazdu pod wzniesienia o pochyleniu do 60o oraz na pionowe ścianki
o wysokości 500 mm. Na jednym tankowaniu czas pracy wynosi do 8 godzin. Zasięg zdalnego
sterowania realizowanego drogą radiową wynosi 1500 m oraz jest odporny na zakłócenia
zewnętrzne.

Rys. 5. Robot Marek [5]

Podstawową czynnością ratownika jest dotarcie do miejsca, w którym mogą znajdować się
poszkodowani oraz udzielenie im pomocy. Aby to umożliwić konieczna jest wiedza gdzie
mogli znajdować się ludzie podczas destrukcji budynku. Temat ten należy rozpatrywać
dwojako, ponieważ zawalenie budynków takich jak wieżowce będzie skutkowało znacznie
większą ilością materiału do przeszukania w przeciwieństwie do hali produkcyjnej. Aby ułatwić
dotarcie do miejsca przebywania rannych potrzebny jest więc układ bieżny, który pozwoli na
przemieszczanie się robota z prędkością zbliżoną do tempa poruszania się człowieka, ponieważ
maszyna ma być urządzeniem wspierającym i osiąganie wyższych prędkości jest zbędne Ze
względu na teren gruzowiska można przyjąć, że wynosi ona maksymalnie 6km/h. Robot
powinien być wyposażony w detektory, które pozwolą mu na wykrycie położenia osoby
poszkodowanej. Przykładem takiej sondy może być czuły mikrofon, za pomocą którego
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możliwa będzie analiza dźwięków zbliżonych do ludzkiego głosu. Ważną funkcję spełniać
również będzie czujnik temperatury lub kamera termowizyjna za pomocą, której na podstawie
uzyskanego obrazu można określić czy pod odłamkami konstrukcji znajduje się człowiek, czy
też jest to źródło ciepła niebędące istotą żywą (np. ognisko pożaru). Po zlokalizowaniu osoby
rannej konieczne jest usunięcie gruzu, który znajduje się na drodze dotarcia do danego
poszkodowanego. Czynności te prowadzić można przy pomocy osprzętu koparkowego
wielkością zbliżonego do minikoparek, ponieważ ich gabaryty świadczą o mobilności, a
jednocześnie pozwalają na zastosowanie wielu zmiennych osprzętów roboczych. Stosowane są
chwytaki hydrauliczne o różnych możliwościach udźwigui maksymalnych gabarytach
przedmiotów, które może przenieść dany osprzęt. Dodatkowo maszyny takie mogą mieścić się
w pomieszczeniach. Oznacza to, że w przypadku gdy zostanie zawalona część pomieszczenia
dalszą eksplorację budynku będzie można prowadzić przy pomocy urządzenia bez
dodatkowego uszkadzania pozostałości konstrukcji. Aby utorować drogę do poszkodowanego
należy przemieścić zbędny materiał na tzw. odkład. Ku temu służy osprzęt chwytakowy oraz
osprzęt koparkowy. Ponadto do spychania gruzu można wykorzystać lemiesz znajdujący z
przodu maszyny. Ponieważ niektóre z elementów mogą przewyższać możliwości urządzenia
związane z udźwigiem lub ich przemieszczenie w całości jest zbędne maszyna powinna
posiadać dodatkowy osprzęt, który pozwoli na rozdzielanie elementów na mniejsze frakcje. Do
rozkruszania betonowych odłamków stosuje się młot hydrauliczny. Za pomocą osprzętu w
postaci piły można rozcinać np. pręty zbrojeniowe. Dodatkowo ze względów bezpieczeństwa
monitoruje się stale stężenie szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu oraz ruchy
podłoża Ze względów konstrukcyjnych budynki mogą ulegać uszkodzeniu tak, że pod warstwą
gruzu znajdzie się pusta przestrzeń. Przekroczenie wartości obciążeń na danym miejscu może
prowadzić do zapadnięcia się podłoża. W tym celu stosuje się georadary, które mogą wykrywać
ukształtowanie terenu pod częścią gruzu. Tuż po odnalezieniu rannego konieczne jest
wydobycie poszkodowanego oraz sprawdzenie i określenie jego czynności życiowych.
Elementem konstrukcji, który pozwala na wydobywanie rannych oraz prace pozwalające na
dotarcie

do

poszkodowanego

ramię

hydrauliczne. Po wykonaniu powyższych czynności,ratownicy przechodzą do sprawdzenia cz
ynności życiowych poszkodowanego.
Głównym kryterium jest wielkość powstałych odłamków konstrukcji. Decydujący
wpływ ma na to rodzaj budowli i wykorzystywane materiały konstrukcyjne. W przypadku
konstrukcji zbrojonych robot taki powinien posiadać narzędzie pozwalające na rozcinanie
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metalowych prętów o średnicy kilku milimetrów oraz dodatkowo akcesorium rozkruszające
odłamki.

Inaczej będą wyglądały pozostałości po zniszczeniu konstrukcji żelbetonowej,

a zupełnie inaczej po zawaleniu budynku z cegły.
Celem pracy jest opracowanie wstępnego projektu robota ratowniczego posiadającego dwa
manipulatory, z których jeden będzie przeznaczony do odgruzowywania oraz innych prac
ciężkich,
a zadaniem drugiego będzie wyciąganie poszkodowanego spod przeszkody. Wielkościowo
bazować będą one na podstawie istniejących już urządzeń, tak aby minimalizować ryzyko
związane
z nieplanowanymi usterkami. Nośnik bazowy dobrany będzie spośród istniejących konstrukcji
(małych koparek gąsiennicowych lub kołowych), tak aby spełniać wymagania dotyczące
prędkości przemieszczania się zbliżoną do prędkości chodu człowieka. Dodatkowym aspektem,
który będzie rozpatrywany podczas doboru nośnika bazowego jest jego wielkość zewnętrzna.
Zakłada się, że głównym miejscem użycia maszyny będą budynki użyteczności publicznej,
których wielkości korytarzy określane są w ustawach. Zainstalowany będzie system kamer
monitorujący obraz wokół robota- popularnie nazywanym widokiem 360o

Na podstawie powyższych informacji opracowano założenia projektowe
wartość

L.p

Cecha konstrukcyjna

1

masa własna

2

prędkość jazdy

2-6 km/h

3

zdolność pokonywania wzniesień

min. 25°

4

zasięg sterowania

5

zasięg ramienia roboczego nr 1

2,7-3,4 m

6

zasięg ramienia roboczego nr 2

1,7-2,4 m

7

maksymalne obciążenie ramienia roboczego nr 1

800 N

8

maksymalne obciążenie ramienia roboczego nr 2

2500 N

1000-1500 kg

100 m
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9

ciśnienie panujące w układzie hydraulicznym

10

Układ bieżny- gąsiennicowy

11

Układ zasilania- spalinowy

12

Układ przeniesienia napędu- hydrostatyczny

19-25 MPa

Ze względów ekonomicznych zostało wybrane podwozie z koparki Bobcat E17. Jego główną
zaletą jest niska awaryjność oraz łatwa dostępność części zamiennych, ponieważ jest to
popularna maszyna. Dodatkowym atutem wykorzystania podwozia koparki są niskie naciski
powierzchniowe oraz dodatkowy mechanizm obrotu nadwozia. Na podstawie opracowanych
założeń przygotowano szkic maszyny

Rys. 5 Schematyczny rysunek robota

1-chwytak nr 1
2-podwozie
3 – komora silnika
4-wysięgnik mniejszego manipulatora
5- chwytak nr 2
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Na podstawie założeń projektowych obliczono analitycznie przekrój minimalny spełniający
kryterium wytrzymałościowe, a następnie porównano kilka wariantów kształtowników.
Następnie

zamodelowano

element

w

programie

Catia

V5

i

poddano

analizie

wytrzymałościowej MES

Rys. 6. Analiza MES dużego wysięgnika

W miejscach przewidywanych naprężeń wprowadzano korekty, tak aby zmniejszyć ryzyko
pęknięć wywołanych przez wysokie naprężenia. Kolejnym etapem był dobór siłowników do
układu hydraulicznego, które spełnią wymagania dotyczące pola pracy projektowanej maszyny.
Następnie wykonano model złożeniowy wraz z symulowaniem więzów odpowiadających za
sworznie i poddano całościowej analizie. Na jej podstawie stwierdzono, że dobrane większe
kształtowniki spełniają wymagania dotyczące przenoszenia obciążeń
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Rys. 7. Analiza MES małego manipulatora

Rys. 8. Model złożeniowy zaprojektowanego robota

Robot przystosowany jest do sterowania zdalnego poprzez łączność bezprzewodową. Możliwe
jest także połączenie z pilotem sterującym poprzez przewód. Urządzenie sterujące zawiera dwa
joysticki oraz wyświetlacz, na którym podawane będą najważniejsze parametry maszyny
nałożone na obraz wyświetlany z jednej spośród pięciu kamer. Ze względu na specyficzne
środowisko, w którym będzie pracował robot wyposażenie może obejmować następujące
czujniki:
•

Czujnik tlenku węgla

•

Czujnik metanu

•

Miernik jakości powietrza PM2,5 i PM10

•

Czujniki odległości

•

Czujniki dźwięku

•

Żyroskop
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Rys. 9. Projekt wstępny pilota sterującego

1- Diody informujące o pracy poszczególnych czujników
•

Kolor zielony- czujnik aktywny, nie wykrył zagrożenia

•

Kolor czerwony- czujnik aktywny wykrył zagrożenie

•

Kolor niebieski- czujnik nieaktywny

2- Stacyjka- zdalne uruchamianie i wyłączanie robota
3- Wyświetlacz LCD
4- Przyciski uruchamiające funkcje (np. zmiana ramienia, które obecnie jest sterowane,
zmiana prędkości obrotowej silnika)
5- Joysticki sterujące
Dodatkowym urządzeniem, w które będzie wyposażony robot jest DFRobot Graavitypulsometr [21], który ratownik założy poszkodowanemu po wydobyciu, jeśli warunki będą
pozwalały, żeby operator sterował maszyną z bliskiej odległości. Ma to na celu stałe
monitorowanie czynności życiowych rannego w podczas ewentualnego dalszego transportu
Wykonany został także przykładowy ekran, z przykładowym widokiem systemu
operowania maszyną. Podaje on aktualne informacje dotyczące prędkości obrotowej oraz
wartości odczytane z czujników odległości.
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Rys. 10. Proponowany design oprogramowania wspomagającego sterowaniem

1- Wskaźnik informujący o statusie połączenia z robotem
2- Wskaźnik prędkości obrotowej silnika
3- Miejsce wyświetlania ostrzeżeń
4- Informacja o odległości od przeszkód
5- Informacja o poziomie paliwa w zbiorniku
6- Informacja o temperaturze oleju
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Streszczenie
Celem pracy było zamodelowanie oraz zbudowanie protezy ręki, która poruszana jest przy pomocy cięgien oraz
jest sterowana potencjometrem. Zastosowano popularny moduł Arduino UNO Rev3 oraz modelarski
serwomechanizm TowerPro SG-90. Protezę ręki zaprojektowano w programie graficznym Inventor Professional,
a następnie wydrukowano na drukarce 3D. Do wydruku posłużył ekologiczny materiał PLA. Aktualny projekt jest
wyłącznie prototypem, dający możliwość lepszego zgłębienia zagadnień związanych z robotyką, elektroniką,
projektowaniem CAD, programowaniem oraz mechaniką motoryki ludzkiej. Prototyp stanowi platformę badawczą
dla ośrodków naukowych związanych z tymi dziedzinami nauki, jest to konstrukcja, która ułatwi ich zgłębienie
nie tylko przez studentów, lecz również pozwoli zainteresować nimi dzieci.

Słowa klucz: proteza ręki, druk 3D, TowerPro SG-90, potencjometr, cięgno

Arm prosthesis based on 3D printing controlled by lines
Abstract
The aim of the work was to modeling and build a arm prosthesis, which is moved by means of ties and is controlled
by a potentiometer. The popular Arduino UNO Rev3 module and the ModelPro SG-90 model servo were used.
The arm prosthesis was designed in the Inventor Professional graphics program and then printed on a 3D printer.
The ecological PLA material was used for printing. The current project is only a prototype, giving the opportunity
to better explore issues related to robotics, electronics, CAD design, programming and mechanics of human motor
skills. The prototype is a research platform for science centers associated with these fields of science, it is a
construction that will facilitate their exploration not only by students, but also allow children to be interested in
them.

Key words: arm prosthesis, 3D printing, TowerPro SG-90, potentiometer, tie
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1. WSTĘP
Robotyka oraz protetyka są dziedzinami nauki, które dynamicznie się rozwijają,
prowadzi to do szybkiego wzrostu technologicznego bionicznych protez kończyny górnej [2].
Rozwój protetyki kończyny górnej w porównaniu do protez kończyny dolnej jest znacznie
wolniejszy. Spowodowane jest to poziomem zaawansowania kończyny, gdzie dłoń pełni
funkcję chwytaka. W protetyce kończyny górnej panuje duży dysonans pomiędzy stopniem
zaawansowania protez, ponieważ rynek dysponuje zarówno prostymi haczykami
protetycznymi, jak i drogimi zrobotyzowanymi protezami rąk [1].

2. Część teoretyczna
2.1

Manipulator

Manipulator jest to techniczne urządzenie, przeznaczone do realizacji niektórych
czynności kończyny górnej człowieka. Można rozróżnić dwie funkcje: manipulacyjną, czyli
wykonywaną przez chwytak, oraz wysięgnikową, którą realizuje ramię manipulatora [3, 4, 5,
6].
Manipulator antropomorficzny to układ wzorowany na kończynie górnej człowieka, podobnej
anatomicznie (w sensie kształtu) i fizjologicznie (w sensie działania czy inaczej funkcji) [4].

2.2

Chwytak

Chwytak ma za zadanie uchwycić przedmiot, trzymać go w trakcie czynności
manipulacyjnych, a następnie uwolnić rzecz w miejscu docelowym. Konstrukcja chwytaka
zależy od wielu czynników, między innymi od kształtu przedmiotu chwytanego, jego
wymiarów, materiału przedmiotu, masy, położenia środka masy oraz stanu powierzchni i
temperatury. Ręka człowieka jest najbardziej rozwiniętym chwytakiem w naturze. Z punktu
widzenia robotyki, składa się z osiemnastu członów i z siedemnastu połączeń ruchowych [4].

Można więc policzyć ilość stopni swobody w ręki ze wzoru [4]:

w = 6n – 5ps – 4ps

(1)

gdzie:
n – jest liczbą ruchomych członów,
p5 i p4 – są liczbami par kinematycznych, które opowiadają klasom pięć i cztery
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Rys. 1. Model ręki człowieka oraz jej schemat strukturalny: a) widok szkieletowy dłoni wraz z palcami,
b) schemat strukturalny [4].

Analizując rysunek 1. można wywnioskować, że ręka posiada 18 ruchomych członów, 13 par
kinematycznych piątej klasy oraz 5 par kinematycznych klasy czwartej.
A podstawiając do wzoru (1) dane, ilość stopni swobody w dłoni wynosi:
w = 6*18 – 5*13 – 4*5 = 23

2.3

Proteza

W słowniku języka polskiego PWN widnieją trzy definicje protezy. Protezą może być
sztuczne uzupełnienie brakującej części ciała lub narządu, bądź coś, co chwilowo uzupełnia
brak czegoś innego, lub też element protetyczny w artykulacji wyrazu [8]. Proteza ma za zadanie
zastąpić daną część ciała, która została w pewien sposób utracona na przykład w wyniku
amputacji ewentualnie brak jej od urodzenia [1].
Protezy kończyn górnych dzielą się na trzy główne grupy pod względem
funkcjonalności:
- kosmetyczne, - mechaniczne,
- mioelektryczne.
Protezy kosmetyczne również nazywane biernymi, mają za zadanie maskować brak
kończyny, do złudzenia imitować prawdziwą kończynę. To protezy lekkie oraz tanie w
produkcji, lecz z dużymi ograniczeniami ruchowymi, dlatego nazywane biernymi.
Proteza mechaniczna – zwana też kinetyczną, jest bardziej zaawansowana od poprzedniej,
pozwala na większe możliwości ruchowe, lecz kosztem wyglądu. Posiada zestaw
mechanizmów, pozwalających na wykonywanie prostych czynności, steruje się przy pomocy
mięśni kikuta bądź zestawu linek przytwierdzonych do barku. Ze względu na specyfikę protezy,
przeznaczona jest do określonej grupy osób.
Proteza mioelektryczna, należy do najbardziej zaawansowanych protez. Wyposażona w zestaw
czujników przytwierdzonych do ciała zbierających sygnały, następnie wysyłających do
protezy, która wykona daną czynność. Dysponuje zewnętrznym zasilaniem, wspomaga pracę
protezy i redukuje zmęczenie mięśni oraz zwiększa ruchliwość. Proteza mechaniczna opiera się
na sile mięśni tymczasem mioelektryczna na wspomaganiu elektrycznym, skutkiem tego jest
większy ciężar oraz znacznie wyższe koszty [9, 10].
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Protetyczne kończyny tworzy się na zamówienie, ze względu na niestandardowe
zakończenie amputowanej kończyny. Dane części, na przykład stopy wykonuje się masowo w
fabryce, a następnie mocuje się w protezie. Zakup wiąże się z konsultacją ze specjalistą,
protetykiem oraz fizjoterapeutą, gdyż ich obowiązkiem jest dopasowanie protezy, w celu
optymalnego użytkowania [11].
Protezy, roboty medyczne czy inny sprzęt medyczny są tworzone według określonych zasad.
Istnieją w celu zapewnienia maksymalnego komfortu z ich użytkowania. Protezy powinny się
charakteryzować cechami:
- wysoka jakość wykonania,
- bezpieczne użytkowanie przez pacjenta oraz osobę serwisującą,
- wysoka odporność podczas użytkowania, między innymi niska lub brak korozji części
metalowych,
- wykonane w sposób estetyczny oraz wizualnie poprawny,
- ergonomiczne oraz przejrzyste w obsłudze,
Istotne aby proteza prócz wyżej wymienionych cech odznaczała się niezawodnością, na
przykład w momencie zagrożenia życia zobowiązana jest do zachowania bezawaryjności.
Właściciele tego typu protez są zmuszeni do zaufania swojej nowej kończynie w celu
komfortowego użytkowania [7].

3. Założenia projektowe
3.1

Zasilanie

W projekcie zastosowano zasilanie prądem stałym. Wykorzystano w tym celu baterię o
napięciu 9V, która składa się z sześciu ogniw scalonych szeregowo o formie prostopadłościanu
w obudowie PP3. W konstrukcji wykorzystano baterię 6LR61 ze względu na łatwy dostęp oraz
popularność baterii. Dodatkowy atut to niewielkie wymiary w porównaniu do zasilaczy lub
powerbanków [13].

3.2

Mikrokontroler

Dobranie odpowiedniego mikrokontrolera to podstawa każdego urządzenia
elektrycznego, musi być sprawdzony i niezawodny. Dlatego w konstrukcji użyto moduł
Arduino UNO Rev3 (rys. 2). Arduino to jedna z najbardziej popularnych platform
OpenSource, baza użytkowników jest bardzo duża. W przypadku awarii można skorzystać z
porad zamieszczonych na oficjalnym forum Arduino.
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Model wybrany w projekcie jest najpopularniejszą odmianą Arduino, a także jego
podstawową wersją, moduł posiada 14 cyfrowych wejść/wyjść oznaczonych od 0 do 13.
Wśród nich można znaleźć 6 wejść/wyjść dla PWM, dzięki czemu można sterować między
innymi serwomechanizmami. Moduł został wyposażony dodatkowo w 6 analogowych wejść
oznaczonych od A0 do A5, daje to możliwość sterowania i odczytywania wartości z np.
potencjometrów oraz fotorezystorów. Częstotliwość taktowania zegara wynosi 16MHz,
wyposażony w pamięć Flash o pojemności 32kB i pamięć SRAM wynoszącą 2kB [12].

Rys. 2. Arduino UNO Rev3 - wersja podstawowa [12].

3.3

Serwomechanizm

Rys. 3. Mikro serwomechanizm TowerPro SG-90 [14].

Zastosowany w projekcie serwomechanizm TowerPro SG-90 (rys. 3) to małe i lekkie
mikro serwo o wadze 9g. Wybrano SG-90 ze względu na małe gabaryty oraz dużą siłę w
stosunku do wymiarów. Serwomechanizm posiada zakres ruchu 180 stopni, czyli 90 stopni w
każdą stronę. Steruje nim przy pomocy pinów PWM na Arduino [14].
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3.4

Sterowanie

Serwomechanizmem steruje się przy pomocy potencjometru liniowego przesuwnego o
rezystancji 10kΩ (rys. 4). Podczas mapowania serwomechanizmu na potencjometr został
ustalony zakres serwa od 0 do 90 stopni przy przesuwie od wartości minimalnej do
maksymalnej. Potencjometr wyposażono w 4-pinowe złącze Grove. W zestawie znajduje się
przewód przystosowany do nakładki Seeedstudio Base Shield v2.0. Suwak jest kompatybilny z
Arduino oraz Raspberry Pi [15].

Rys. 4. Potencjometr liniowy przesuwny Grove o rezystancji 10kΩ [15].

3.5 Materiał wykorzystany w konstrukcji
PLA zwane polilaktydem to polimer z grupy poliestrów alifatycznych, stosowany w druku 3D,
należy do materiałów biodegradowalnych, ponieważ wykonuje się go z organicznych
surowców między innymi mączki kukurydzianej lub trzciny cukrowej. PLA wybrano ze
względu na popularność, dostępność oraz szeroką gamę zastosowania materiału. Dodatkowe
atuty wykorzystanego filamentu to:
- znakomity surowiec do wydruków prototypowych oraz pokazowych,
- dobry do druków wielkogabarytowych,
- mała kurczliwość materiału (2-3%),
- odpowiednia wytrzymałość,
- niska temperatura druku,
- nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach,
- brak potrzeby wykorzystania podgrzewanego stołu w czasie wydruku.
Druk PLA odbywa się w temperaturze od 180 do 220 °C [16].

4. Realizacja założeń projektowych
Przedstawiono poszczególne etapy budowania prototypu protezy ręki, począwszy od
modelowania w programie graficznym Autodesk Inventor Professional oraz przeniesienie do
programu konwertującego modele na format odczytujący przez drukarki 3D. Kolejno złożenie
wydrukowanych komponentów i podzespołów elektronicznych. Po złożeniu zaprogramowano
użyte podzespoły i poddano protezę testom.
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4.1

Modelowanie 3D

Modelowanie protezy ręki podzielono na etapy:
1. Pobranie wzorcowych wymiarów protezy dłoni aby ułatwić szkicowanie.
2. Przystąpienie do profilowania paliczków, w celu uzyskania otworów w dłoni i przepusty
na cięgna ściągające palce oraz gumki prostujące.
3. Kształtowanie przedniego profilu śródręcza, by móc połączyć element z palcami.
4. Następnie
zaprojektowanie
segmentów
przestrzeni
dla serwomechanizmu.

kciuka,

stworzenie

5. Wyprofilowanie dłoni w miejscu kciuka i połączenia stałego z serwomechanizmem
6. Zaprojektowanie przedramienia, logistyczne rozmieszczenie miejsca na podzespoły.
7. Przemodelowanie śródręcza w miejscu łącznika z przedramieniem
8. Złożenie w całość stworzonych segmentów ręki
Projektowanie rozpoczęto od stworzenia paliczków, w pierwszej kolejności
wykreowano końcówkę palca (rys. 5), a następnie przygotowano drugą część paliczka, łączącą
końcówkę palca oraz śródręcza (rys. 6).

Rys. 5. Model paliczka. 1) Grzybek na który zaczepia się gumkę prostującą palce, 2) łącznik pomiędzy palcami,
3) kanał dla gumki. Na dolnej części paliczka umieszczono identyczny układ grzybek-kanał, lecz dla żyłki
ściągającej.

Rys. 6. Model drugiego elementu palca. 1) Łącznik do paliczka oraz dłoni, 2) kanał wodzący dla gumki
prostującej, 3) kanał wodzący dla cięgna ściągającego.
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Przedstawione elementy dotyczą palców: wskazującego, środkowego, serdecznego oraz
małego. Kanał na cięgno umieszczono bliżej wewnętrznej strony palca, na zgięciu aby podczas
ściągania cięgna palce wykonały ruch chwytania. Kanał na gumkę recepturkę zlokalizowano
na zewnętrznym boku palca, żeby w trakcie rozwijania cięgna palec powrócił do pozycji
wyprostowanej.
Dalszym krokiem w trakcie projektowania prototypu było zamodelowanie elementów
kciuka. W projekcie zastosowano konstrukcję trzyelementową kciuka ze względu na złożoność
części (rys. 7). To kciuk sprawia, że dłoń jest chwytakiem, więc uproszczenie modelu do dwóch
elementów nie należy do trafnych pomysłów. Dodatkowo skomplikowana budowa paliczka
łączącego kciuk i śródręcze wykluczała zastosowanie jednoelementowego zakończenia palca.

Rys. 7. Złożone części kciuka.

Następny etap projektu polegał na zaprojektowaniu dłoni, która będzie kompatybilna z
wcześniej zaprojektowanymi elementami. W celu łatwiejszego dostępu do wnętrza
komponentu podzielono go na dwie części, górną i dolną przedstawioną na rysunku 8.

Rys. 8. Dolny element śródręcza. 1) Zawias łączący kciuk z dłonią, 2) element do którego przyłącza
serwomechanizm, 3) półpierścień skupiający cięgna, 4) otwór dla cięgien ściągających, 5)fragment łącznika
palce-dłoń, 6) otwór na przedramię.

Kolejny etap projektu to zamodelowanie ostatniego segmentu protezy, czyli
przedramienia. Powinien zawierać miejsce na podzespoły takie jak potencjometr, moduł
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mikrokontrolera oraz lukę na okablowanie z dłoni i cięgna. Przedramię podobnie jak dłoń
podzielono na dwa elementy, część dolna oraz pokrywa. Spodni człon to część łącząca ze
śródręczem, posiada obszar na Arduino oraz na przyszły silnik wraz ze sterownikami. Pokrywa
ma uwzględniać pozycję potencjometru i płytki stykowej oraz rozszerzając konstrukcję,
miejsce na silnik oraz przyciski.
Po utworzeniu wszystkich części przystąpiono do łączenia komponentów (rys. 9),
dodano proste modele podzespołów w celu urealnienia projektu. Mając na uwadze przyszły
wydruk elementów, utworzono przestrzenie między segmentami ruchliwymi (np. zawiasy
palców) o wartości od 0,2 mm do 0,5 mm. Dodatkowo zmieniono kolorystykę, by maksymalnie
oddać model wirtualny na rzeczywisty.

Rys. 9. Lista części zastosowanych w projekcie.

4.2

Druk 3D

Do programu odpowiadającego za tworzenie ścieżki ekstrudera dla drukarki 3D
zaimportowano model protezy. W celu zminimalizowania zużycia materiału na supporty, czyli
kolumny wspomagające powierzchnie krzywe zastosowano w modelu pionowe ścianki.
Wpierw rozpoczęto druk od pojedynczego palca, by w przypadku ewentualnego niepowodzenia
straty filamentu nie były duże. Następnie wydrukowano bardziej skomplikowane elementy.
Wprowadzono do programu trzyelementowy kciuk (rys. 10).
Trzecie ogniwo kciuka to część bardzo złożona oraz delikatna, więc zwrócono szczególną
uwagę na ten detal podczas drukowania (rys. 11).
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Rys. 10. Wygenerowana w programie ścieżka druku części kciuka.

Rys. 11. Widok na trzyelementowy kciuk w trakcie druku.

Kiedy wydruk zakończył się powodzeniem, wygenerowano ścieżkę druku dla
przedramienia. W międzyczasie przystąpiono do druku dłoni, w pierwszej kolejności
wygenerowano plik z kodem dla drukarki 3D, a następnie rozpoczęto druk.

4.3

Podłączenie podzespołów i złożenie

Do projektu dodano plastikową rurkę, by ciągnące się przez przedramię cięgna nie
kolidowały z kablami i podzespołami. Składanie konstrukcji protezy kończy się z momentem
zamknięcia pokrywy przedramienia oraz górnej części dłoni (rys. 12).
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Rys. 12. Widok złożonej konstrukcji prototypu protezy ręki.
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4.4

Oprogramowanie

Listing. 1. Kod programu sterowania serwomechanizmem przy pomocy potencjometru.

4.5

Testy funkcjonalności

Próby działania ręki rozpoczęto od poruszania serwomechanizmem za pomocą
potencjometru i jednoczesne kontrolowanie pozycji na monitorze portu szeregowego
(rys. 14). W drugiej części badania sprawdzono system ściągania cięgien i prostowania palców
za pomocą gumek (rys. 15).
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Rys. 14. Położenie potencjometru kolejno w pozycji zerowej, 1/3 i skrajnej.

Rys. 15. Chwycenie butelki - serwomechanizm w pozycji poziomej, cięgna palców przyciągnięte.

5. PODSUMOWANIE
Celem pracy było zamodelowanie oraz zbudowanie protezy ręki, rozszerzono koncepcję o
elementy elektroniczne w postaci serwomechanizmu i potencjometru sterowanych Arduino
UNO oraz opracowano dla nich program. Należy pamiętać o zasadzie wg której powinno się
projektować części do druku 3D. Mianowicie modele nie powinny być skomplikowane,
najlepiej stosować proste ścianki oraz należy unikać drobnych elementów.
Ze względu na wysoką prędkość ekstrudera elementy nie odzwierciedlały idealnie
wirtualnego modelu. Nieobecność fazowania u podstawy drobnych elementów powoduje
osłabienie konstrukcji i zwiększa prawdopodobieństwo na pękanie materiału. Miało to miejsce
przy kołeczkach na gumki ściągające w górnej części dłoni, złamały się w wyniku braku
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dodatkowego filamentu u podłoża. Paliki zastąpiono detalem zewnętrznym w postaci
drewnianego kołka.
Wykonany prototyp protezy, posiada w obudowie segmenty pozwalające na
rozszerzenie zadań mechanicznej ręki. Rozbudowanie projektu miałoby dotyczyć dodania do
konstrukcji silników automatycznie ściągających cięgna, sterowanych przy pomocy
przycisków oraz wyposażone w czujniki nacisku na krańcach palców.
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Przeprawowa platforma pływająca dla lekkich platform lądowych.
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Celem głównym projektu jest stworzenie w pełni sprawnej jednostki, której zadaniem będzie
przede wszystkim transport lekkich platforma lądowych oraz innych obiektów, które nie
posiadają zdolności pokonywania przeszkód wodnych, przez takie przeszkody. Po za
zadaniem transportowym ma to być także jednostka służąca jako samodzielny środek
badawczy środowiska wodnego wyposażonego w różnorodne czujniki.
W procesie projektowania powstało kilka głównych celów do których należało przede
wszystkim stworzenie konstrukcji kadłuba zapewniającego odpowiednią wyporność sięgającą
20 kg (wliczając w to masę własną platformy) przy jak najmniejszej wadze własnej
konstrukcji. Kolejnym założeniem było stworzenie napędu jednostki opartego na napędzie
strugowodnym umożliwiającym poruszanie się po mieliznach, oraz z możliwą bezstopniową
regulacją prędkości przemieszczania się. Wyposażenie jednostki w czujniki pozwalające na
zobrazowanie sytuacji w środowisku badanym. Stworzenie systemu zabezpieczania ładunku.
Opracowanie systemu sterowania wraz z kontrolerem.
W efekcie prac projektowych powstała jednostka (rys. 1.) o wymiarach 600 x 410 x 215 mm
która jest w stanie utrzymać ładunek o masie łącznej z masą jednostki na poziomie
20 kg przy zanurzeniu kadłuba na wysokość 120 mm i masie 8 kg wraz z podzespołami
elektronicznymi. Napęd jednostki zgodnie z założeniem konstrukcyjnym realizowany jest
poprzez napęd strugowodny umożliwiający poruszanie się po mieliznach oraz zaroślach bez
ryzyka zaplątania się śruby. Skręt w chwili obecnej jest realizowany jest poprzez różnicę
prędkości obrotowych śrub. W dalszym etapie projwktu sterowanie ma być realizowane
poprzez nastawną dyszę której kąt można zmieniać. pływanie do tyłu ma być możliwe dzięki
układowi nawrotnemu składającemu się z płyty odbijającej strumień wody w przeciwnym
kierunku.
System detekcyjny w chwili obecnej ograniczony jest do kamery a w przeciągu miesiąca ma
on dodatkowo być wyposażony w system GPS, echosondę lub sonar do pomiaru głębokości.
Zabezpieczanie ładunku realizowane jest poprzez dwie rampy które służą również za rampy
najazdowe. Sterowanie jednostką realizowane jest poprzez kontroler radiowy oparty na
module radiowym nRF24L01.
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Rys. 1. Przeprawowa platforma pływająca dla lekkich platform lądowych
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Rozkład ciśnienia akustycznego generowanego przez źródło tłokowe w
obszarze naroża trójściennego.
Kamil Robótka(1), Grzegorz Pado(1), Piotr Prach(1), Rafał Fuksa(1)
1

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Streszczenie
W przedstawionej pracy przeprowadzono badania opisujące wpływ naroża trójściennego na rozkład ciśnienia
akustycznego znajdującego się w jego obszarze. Badania wykonane zostały w komorze semi-bezechowej, co
pozwoliło na jak najlepsze odwzorowanie badanego rozkładu ciśnienia. Pierwsza część przeprowadzonych badań
dotyczy zarejestrowania dźwięku przy użyciu mikrofonu oraz oprogramowania komputerowego. Otrzymane
wyniki zostały odpowiednio przefiltrowane oraz przy uzyskaniu transformaty Fouriera sprowadzone do zależności
ciśnienia od częstotliwości drgań. Końcowo przy pomocy wykresów 3-D przedstawiono w sposób graficzny
uzyskane wyniki w celu zobrazowania wpływu wspomnianej odgrody na poziom ciśnienia akustycznego. Badania
wykonano dla dwóch różnych odległości elementu rejestrującego dźwięk, w celu otrzymania możliwie jak
najdokładniejszej analizy badanego tematu.
Słowa kluczowe: ciśnienie akustyczne, naroże trójścienne, rozkład ciśnienia akustycznego.

Investigation of the distribution of the sound pressure level generated by
a piston source in the area of a three-wall corner.
Abstract
The paper presents a study describing the influence of a three-wall corner on the distribution of acoustic pressure
in its area. The tests were performed in a semi-echoic chamber, which allowed for the best possible representation
of the tested pressure distribution. The first part of the study concerns the recording of soundtracks using a
microphone and computer software. The results obtained were properly filtered and reduced to the pressure
dependence on the frequency of vibrations when Fourier transform was obtained. Finally, the results obtained in
order to illustrate the effect of three-wall corner on the sound pressure level are presented graphically using 3-D
diagrams. The research was carried out for two different distances of the sound recording element in order to obtain
the most accurate analysis of the subject under consideration.

3. Wstęp
Współczesne zurbanizowane środowisko jest miejscem, gdzie praktycznie wszędzie spotkać
można obszar jakim jest naroże trójścienne – czyli dla przykładu dwie ściany wraz z podłożem
ustawione względem siebie pod kątem 90˚. Na rozpatrywany temat wykonano wiele badań
teoretycznych dotyczących propagacji dźwięku w różnych układach odgród[1-3,5-7]. Badanie
rozkładu ciśnienia akustycznego jakie powstaje w obszarze trójścianu oraz wpływ materiału z
jakiego jest on wykonany jest często wykorzystywane w takich miejscach jak kościoły, sale
koncertowe, teatry. Badane naroże jest obszarem powstawania tzw. fal odbitych, a co za tym
idzie obszaru pola pogłosowego, które jest aspektem wielu problemów architektonicznych.
Stanowisko badawcze oraz całość pomiarów wykonana została w komorze semi-bezechowej
w celu jak najlepszego odizolowania od dźwięków pochodzenia zewnętrznego i wszelkich
zakłóceń. Jednak najważniejszym aspektem użycia komory było uzyskanie pola swobodnego,
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gdzie występuje tzw. współczynnik pochłaniania dźwięku. Pozwoliło to na pochłanianie fali
dźwiękowych, których częstotliwość była większa niż 200 Hz.[4].
4. Metodyka pomiaru
Zaprojektowano stanowisko pomiarowe umieszczone w komorze semi-bezechowej. Na blacie
stołu zamontowano źródło fali akustycznej, którym był drgający z liniowo narastającą
częstotliwością od 200 – 1500 Hz tłok sterowany przy pomocy komputera znajdującego się na
zewnątrz komory. Umieszczono przegrodę, która wraz z blatem utworzyła naroże trójścienne
oraz przyjęto siatkę 70x70 cm, z krokiem 10 cm, gdzie każde przecięcie siatki wyznaczało
punkt

pomiarowy.

Do

rejestracji

dźwięku

użyto

mikrofonu

oraz

komputera

z oprogramowaniem umożliwiającym zarejestrowanie i ewentualne obrobienie danej ścieżki.
Wykonane zostały dwie serie pomiarowe – dla wysokości mikrofonu 10 oraz 20 cm nad blatem
stołu.

3. Rejestracja i obróbka dźwięku
Do zarejestrowania dźwięku dla poszczególnych punktów pomiarowych użyto programu
Audacity. Mikrofon umieszczano nad punktem pomiarowym przy pomocy ramienia
znajdującego się nad stołem. Przyjęty został środek układu współrzędnych w miejscu łączenia
się trójścianu. Przy pomocy mikrofonu rejestrowany był sygnał zmian napięcia w czasie.
Dodatkowo każdy z zarejestrowanych sygnałów wymagał dodatkowego nagrania około 1,5s.
ciszy panującej w komorze. Zostało to wykorzystane do wyeliminowania szumów, które mimo
zastosowania komory były wychwytywane w otoczeniu przez mikrofon. Pobierano więc profil
szumu z nagranej ciszy i stosowano go do usunięcia zakłóceń zawartych w całej
zarejestrowanej ścieżce dźwiękowej. Zastosowanie tego rodzaju filtracji dodatkowo wpłynęło
na dokładność otrzymanych wyników. W celu zobrazowania rezultatów niezbędne było
uzyskanie całego zakresu częstotliwości zadanej na tłoku, w tym celu z każdej zarejestrowanej
ścieżki wycięto 7s nagrania które zawierało pełen badany zakres.
Uzyskany w ten sposób sygnały U(t) poddane zostały transformacie Fouriera, co pozwoliło na
analizę sygnału harmonicznego oraz przetworzenie sygnału. Wykonanie wspomnianej
transformaty wiąże się jednak z dużą ilością skomplikowanych obliczeń, co wymaga także
dużej ilości czasu. W celu ułatwienia obliczeń oraz zaoszczędzenia czasu wykorzystano
oprogramowanie Mathematica. Przy jego pomocy możliwe było zapisanie kodu
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wykorzystującego tzw. szybką transformatę Fouriera (FFT). Umożliwiło to wczytanie plików
z wcześniej zapisanymi danymi oraz zapisanie wyników jej operacji w formie pliku tekstowego
dla każdego badanego punktu pomiarowego.
Wyniki transformaty FFT zostały wykonane w kolejnym programie napisanym w programie
Mathematica. Wykorzystał on uzyskane wcześniej pliki tekstowe z danymi. Sam program
został zapisany w taki sposób, aby umożliwić wyszukanie interesującej nas częstotliwości
poprzez zadanie jej wartości z poziomu klawiatury przez użytkownika. Na podstawie
odpowiedniego wzoru następowało przeszukanie danych znajdujących się w pliku tekstowym
oraz ich pobranie do dalszej obróbki. Wykorzystanie tego typu rozwiązania możliwe było
dzięki znajomości częstotliwości próbkowania, wynoszącej 8000 Hz, a co za tym idzie
wyliczeniu częstotliwości próbkowania, która jest stała. Ważnym aspektem jest tutaj mikrofon
jaki został użyty do rejestrowania ścieżki dźwiękowej. Nie posiadał on parametru czułości „S”
𝑃𝑎

mierzonej w 𝑚𝑉, co więc za tym idzie możliwe było jedynie analizowanie znormalizowanego
ciśnienia akustycznego tj. wykorzystano wartość ciśnienia podzieloną przez ciśnienie
maksymalne. Takie odniesienie może być zastosowane ze względu na to, że wartość ciśnienia
jest wprost proporcjonalna do napięcia, tzn.:
𝑝 = 𝑆 ∗ 𝑈,

(1)

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑆 ∗ 𝑈𝑚𝑎𝑥 .

(2)

co pozwala na otrzymanie:

Z powyższych równań można uzyskać następującą zależność:
𝑝
𝑝𝑚𝑎𝑥

=𝑈

𝑈

𝑚𝑎𝑥

.

(3)

Oznacza to, że przeprowadzenie tego typu badań nie jest zależne od specjalistycznego
mikrofonu z określonymi przez danego producenta parametrami sprzętowymi, a wystarczy tak
jak w przypadku przeprowadzonej analizy zwykły, prosty mikrofon. Użyty w tych badaniach
mikrofon pozwolił na uzyskanie informacji o względnej wartości poziomu ciśnienia, którego
odniesienie jest wartość nieznana oznaczona jako 𝑝𝑚𝑎𝑥 .
Cały proces rejestrowania sygnału i dalsza jego obróbka skłaniał się do zapisu przy pomocy
mikrofonu funkcji napięcia w czasie U(t), a następnie przekształcenie go przy pomocy
transformaty FFT do funkcji napięcia w dziedzinie częstotliwości U(f).
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Stąd zapisać można:
𝑝(𝑓)
𝑝𝑚𝑎𝑥

=𝑈
(𝑓)

𝑈(𝑓)

𝑚𝑎𝑥 (𝑓)

(4)

Kolejną obserwacją jest to, że przeprowadzone badania nie wymagały nigdzie zmierzenia
prędkości drgania tłoka. Wynika to z tego, że wartość ciśnienia jest wprost proporcjonalna do
prędkości drgań tłoka, a co za tym idzie wartość 𝑝

𝑝

𝑚𝑎𝑥

nie zależy od prędkości drgań źródła fali

akustycznej. Na Rys.1 przedstawiony został układ stanowiska badawczego wraz z
zaznaczeniem kolorem pomarańczowym umiejscowienia przegrody, oraz kolorem niebieskim
ulokowanie tłoka, czyli źródła fali.

Rys. 1. Położenie poszczególnych osi, umiejscowienie tłoka oraz odgród

Źródło fali akustycznej położone było w odległości 30 cm od osi x oraz 20 cm od osi y, jego
średnica wynosiła 3,8 cm. Odgroda mierzyła natomiast 170 cm wzdłuż osi x, 147 cm wzdłuż
osi y oraz 120 cm wysokości wzdłuż obydwu tych osi.
4. Odpowiedź częstotliwościowa
Wykresy 2D pozwoliły na obserwację zmian ciśnienia akustycznego dla określonych zakresów
badanej częstotliwości. W celu zobrazowania wpływu odgrody wybrane zostały punktu
znajdujące się blisko jej położenia. Pierwszym punktem wybranym do analizy był ten
znajdujący się nad źródłem fali akustycznej – czyli nad drgającym tłokiem.
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Rys. 2. Odpowiedź częstotliwościowa punktu pomiarowego nad drgającym tłokiem

Maksymalną wartość wzrostu ciśnienia akustycznego zaobserwować można dla wartości około
1290 Hz, wraz z dalszym wzrostem częstotliwości widzimy spadek ciśnienia akustycznego aż
po bardzo duże wahania w zakresie powyżej 1440 Hz.

Rys. 3. Odpowiedź częstotliwościowa punktu pomiarowego w miejscu łączenia się odgród

Kolejnym punktem poddanym analizie był punkt znajdujący się jak najbliżej początku układu
współrzędnych. Zaobserwowano wzrost poziomu ciśnienia od około 1140 Hz, następnie
gwałtowny wzrost do wartości maksymalnej dla około 1370 Hz. Podobnie jak poprzednio,
zbliżanie się do wartości 1500 Hz powoduje duże wahanie poziomu ciśnienia akustycznego.

Rys. 4. Odpowiedź częstotliwościowa punktu pomiarowego w odlgełości 10 cm od osi x oraz 50 cm od osi y
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Następnym punktem jaki wybrano do zaprezentowania był pomiar w odległości jak najbliżej
osi x oraz w znacznej odległości od osi y. Zaobserwować można że poziom ciśnienia
akustycznego otrzymywany jest stosunkowo szybko, bo już dla 1160 Hz po czym następuje
spadek aż do częstotliwości około 1400 Hz. Można zaobserwować także brak gwałtownych
zmian dla częstotliwości zbilżających się do 1500 Hz w przeciwieństwie do poprzednio
analizowanych punktów pomiarowych.

Rys. 5. Odpowiedź częstotliwościowa punktu pomiarowego położonego 50 cm od osi x oraz 10 cm od osi y

Ostatnim przedstawionym punktem pomiarowym była sytuacja odwrotna niż dla Rys. 4.
oznacza to, że przedstawiono punkt znajdujący się blisko osi y a w oddaleniu od osi x. Dla tego
przypadku widać na całej zaprezentowanej częstotliwości znaczne, systematyczne wahania
poziomu ciśnienia akustycznego. Ponownie dla wartości bliskich 1500 Hz widać coraz większe
oscylacje ciśnienia akustycznego.

144

5. Rozkład ciśnienia akustycznego dla wybranych częstotliwości drgań tłoka
Po analizie wyników wybrano wykresy 3D cechujące się największym praktycznym
zastosowaniem pod względem interpretacji wyników. Poniżej przedstawione zostaną pomiary
wykonane, gdy mikrofon znajduje się 10 cm nad blatem stanowiska pomiarowego.

Rys. 6. Rozkład poziomu ciśnienia akustycznego przy tłoku drgającym z częstotliwością 200 Hz

Rys. 7. Rozkład poziomu ciśnienia akustycznego przy tłoku drgającym z częstotliwością 1100 Hz
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Rys. 8. Rozkład poziomu ciśnienia akustycznego przy tłoku drgającym z częstotliwością 1300 Hz

Rys. 6 charakteryzuje się wysokimi wartościami ciśnienia akustycznego blisko początku układu
współrzędnych. Wpływ na to ma tak zwana interferencja konstruktywna, czyli wzajemne
nakładanie się fal – gdy fale poruszają się w tym samym kierunku, mają taką samą długość oraz
można zaobserwować ich zgodność w fazie to następuje wzmocnienie danej fali.
Przeciwieństwem tego jest sytuacja w Rys. 7 oraz Rys. 8, gdzie widoczna jest interferencja
destruktywna – fale są przesunięte względem siebie od połowę swojej długości. Sprawia to, że
drgają względem siebie w tzw. przeciwfazie co doprowadza finalnie do ich wzajemnego
osłabiania się[8]. Przedstawione rezultaty w graficzny sposób pokazują, że odgroda w bliskim
swoim sąsiedztwie może zarówno osłabić jak i wzmocnić poziom ciśnienia akustycznego w
zależności od częstotliwością z jaką drga źródło fali. Ponadto na każdym rysunku można z
łatwością zlokalizować miejsce, gdzie umiejscowiony został tłok z racji na lokalne skupienia
maksimum w tym samym miejscu. Wraz z oddalaniem się od odgród oraz źródła dźwięku
zaobserwować można niższe wartości rozkładu ciśnienia akustycznego – na Rys. 7 oraz Rys. 8
wartości te spadają niemalże do 0.
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Następnie wykonano w taki sam sposób serię pomiarów oraz zaprezentowano poniżej wyniki
dla mikrofonu znajdującego się 20 cm na blatem stołu pomiarowego.

Rys. 9. Rozkład poziomu ciśnienia akustycznego przy tłoku drgającym z częstotliwością 300 Hz

Rys. 10. Rozkład poziomu ciśnienia akustycznego przy tłoku drgającym z częstotliwością 1100 Hz
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Rys. 11. Rozkład poziomu ciśnienia akustycznego przy tłoku drgającym z częstotliwością 1225 Hz

Na Rys. 9 w początku układu współrzędnych zaobserwować można bardzo wysoki poziom
ciśnienia akustycznego, świadczy to o tym, że dla danej częstotliwości występuje bardzo silna
interferencja konstrukcyjna. Rys. 10 oraz Rys.7 zostały wykonane w celu sprawdzenia czy
wysokość mikrofonu ma wpływ na rozkład ciśnienia. Przedstawione rysunki nie różnią się
jednak niemal niczym, co świadczy o tym, że sama wysokość elementu rejestrującego dźwięk
ma znikomy wpływ na badane zagadnienie. Rys. 10 oraz Rys. 11 pozwalają zaobserwować, że
wraz z wzrostem częstotliwości drgań tłoka zaobserwować można spadek ciśnienia
akustycznego w pobliżu odgród. Podobnie jak w poprzednich rozważaniach widoczny jest
spadek poziomu ciśnienia wraz z zwiększaniem się odległości od odgród i źródła fali
akustycznej.
6. Wnioski
Przy wykorzystaniu stanowiska pomiarowego oraz przeprowadzeniu pomiarów i dalszej
obróbki z nimi związanej zaprezentowano w sposób graficzny wpływ naroża trójściennego na
rozkład ciśnienia akustycznego. Całość badań wykonana została dla częstotliwości tłoka od 200
do 1500 Hz oraz dla dwóch różnych wysokości elementu rejestrującego dźwięk. W celu
uzyskania jak największej dokładności badania prowadzone były w komorze semi-bezechowej
jak również dokonana została odpowiednia filtracja rejestrowanych ścieżek dźwiękowych.
Otrzymane wyniki w sposób jednoznaczny pozwalają stwierdzić, że zastosowany trójścian ma
znaczny wpływ na rozkład ciśnienia akustycznego i może powodować zarówno jego
wzmocnienie jak i osłabienie.
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Streszczenie
W przedstawionej publikacji opisano budowę, zasadę działania oraz wykonanie skanera 3D WiredCam.
Do badań wykorzystano zestaw z kamerą 3D Intel F200. W części wprowadzającej opisano krótko historię
pomiarów określonych przedmiotów metodą skaningu 3D, omówiono wady i zalety stosowanych technologii oraz
podano zastosowania. Następnie scharakteryzowano termin inżynieria wsteczna, w której skanowanie 3D jest
jednym z podstawowych narzędzi. Opisano również metodę pomiaru, najważniejsze cechy zespołu skanera,
promiennik podczerwieni oraz przedstawiono efekt działania skanera wraz z przykładem i interpretacją.

Słowa kluczowe: skaner 3D, pomiar przedmiotu, kamera RGB, promiennik podczerwieni

Scanning 3D models
Abstract
The publication describes the construction, principle of operation and performance of the WiredCam 3D scanner.
An Intel F200 3D camera set was used for the tests. The introductory part describes a short history of measurements
of specific objects by 3D scanning, defects, advantages of given methods, application. Next, in subsequent parts,
the following dates were characterized: the term of reverse engineering, the infrared radiator. The method of
measurement, the most important features of the team as well as the effect of the scanner's operation along with
an example and interpretation are also described.

Keywords: 3D scanner, item measurement, RGB camera, infrared radiator

1. Wstęp

Skaner 3D to urządzenie, które analizuje rzeczywisty obiekt lub środowisko w celu
zebrania danych o jego kształcie i ewentualnie jego wyglądzie (tj. kolorze). Zebrane dane
można następnie wykorzystać do skonstruowania cyfrowych modeli trójwymiarowych.
Skanowanie laserowe 3D opracowano w ostatniej połowie XX wieku, starając się dokładnie
odtworzyć powierzchnie różnych obiektów i miejsc. Technologia ta jest szczególnie pomocna
w wielu dziedzinach badań i projektowania.
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Pierwsza technologia skanowania 3D powstała w 1960 roku. Wczesne skanery
wykorzystywały światła, kamery i projektory do wykonania tego zadania. Ze względu na
ograniczenia sprzętowe często dokładne skanowanie obiektów zabierało dużo czasu i wysiłku.
Po 1985 r. zastąpiono je skanerami, które wykorzystywały białe światło, lasery i cieniowanie,
aby uchwycić daną powierzchnię.
Wiele różnych technologii może być wykorzystanych do zbudowania takich urządzeń
do skanowania 3D; każda technologia ma własne ograniczenia, zalety i koszty. Wiele
ograniczeń wnoszonych przez rodzaj obiektów, które mogą być digitalizowane, jest nadal
obecnych: na przykład technologie optyczne napotykają wiele trudności z błyszczącymi,
lustrzanymi lub przezroczystymi obiektami. Istnieje kilka różnych rodzajów skanerów
laserowych 3D, których ceny wahają się od kilku tysięcy do setek tysięcy zł.
Zebrane dane 3D są przydatne w wielu różnych aplikacjach. Urządzenia te są szeroko
wykorzystywane przez przemysł rozrywkowy w produkcji filmów i gier wideo. Inne
powszechne zastosowania tej technologii to projektowanie przemysłowe, ortetyka i protetyka,
inżynieria wsteczna i prototypowanie, kontrola jakości, kontrola i dokumentacja artefaktów
kulturowych.
Rynek skanowania laserowego 3D, obejmujący sprzęt, oprogramowanie i usługi, jest
dość dynamiczny, ponieważ główne segmenty doświadczają szybkich innowacji
produktowych. Rynek oferuje wyjątkowe możliwości dzięki szybkiemu prognozowanemu
wzrostowi napędzanemu zarówno przez zastępowanie starszych metod mechanicznych, jak i
przez usprawnienie przepływu pracy przy niższych całkowitych kosztach projektu, co
umożliwia wykonanie większej liczby projektów.

2. Inżynieria wsteczna

Inżynierowie zwykle korzystają z tego terminu, aby nazwać proces izolacji
poszczególnych etapów działania w celu poznania specyfiki pracy, dokonania prób
naśladowania i poprawiania swojej funkcji. W obliczeniach używamy terminu inżynieria
wsteczna w przypadkach, gdy neurologiczne i anatomiczne dane żywych organizmów stanowią
podstawę do projektowania maszyny. W inżynierii wstecznej umysł zakłada poziom pozornego
surrealizmu, ponieważ dane początkowe nie są neurologiczne ani anatomiczne, zaś
introspektywne.
Projektanci podchodzą do inżynierii wstecznej na różne sposoby. Łączy je pragnienie
wyjaśnienia, co oznacza, że mechanizm jest świadomy. To, co je odróżnia, to to, czy interesuje
ich jedynie celowe zachowanie, które wydaje się być wynikiem stanu psychicznego (postawa
funkcjonalna), czy też pytają, w jaki sposób maszyny takie jak mózg są w stanie wytworzyć
szczegółowy stan psychiczny, który odpowiada odczuciom, które my doświadczenie
wewnętrzne (postawa materialna).
Pod względem technologicznym praca funkcjonalna jest ściślej powiązana z
konwencjonalnymi obliczeniami i stylami sztucznej inteligencji tworzenia reguł, aby osiągnąć
pożądane zachowanie zewnętrzne, niezależnie od tego, jakie obliczenia są konieczne, bez
151

odniesienia do tego, jak mózg to robi. Projekty materiałów są bliższe modelom sieci
neuronowych mózgu, w których gęsta sieć może mieć szczegółowe zdolności reprezentacyjne.
Następnie dynamika sieci i ich pojawiające się właściwości - stabilność, rekonstrukcja,
reprezentacja wiedzy sensorycznej - stają się ważnymi parametrami. Niektóre modele mieszczą
się między dwiema skrajnościami, korzystając z przydatnych aspektów każdej metody.
Istnieje spora wspólna nadzieja, że ten wysiłek przyniesie ulepszone maszyny, osiągając
jeszcze nieosiągalną wydajność. Na przykład możliwe jest zaprojektowanie robotów
eksploracyjnych, które rozumieją swoją misję, są świadome swojego otoczenia i własnych
jaźni. Obecnie polegają w dużej mierze na programistach, którzy przewidują dużą liczbę
zdarzeń losowych lub interwencji człowieka z Ziemi. Inne zastosowania tego podejścia to
systemy wykraczające poza inteligentne zachowanie, wymagające robotów ze zrozumieniem i
wrażliwością natury ich środowiska lub potrzeb użytkowników. Skanowanie metodą 3D może
dać więcej możliwości w tym zakresie oraz znacznie ułatwić postęp technologiczny oraz lepiej
dopasowany do potrzeb konsumenta.

3. Zasada działania skanera WiredCam

Zadaniem skanera WiredCam jest dokładne odwzorowanie powierzchni analizowanego detalu
za pomocą chmury punktów posiadających określone współrzędne. Podczas wykonywania
skanu danego elementu przemieszczamy cały zespół skanera wokół przedmiotu. Podczas tej
czynności należy pamiętać o powolnej manipulacji skanerem. Zbyt szybki ruch uniemożliwia
detekcję charakterystycznych punktów obrazu oraz ich późniejsze śledzenie. Na podstawie
zmian orientacji poszczególnych punktów bazowych wyznaczana jest trajektoria badanego
przedmiotu.
Skaner wyposażony został w promiennik tworzący siatkę punktów o danej
rozdzielczości. Promiennik podczerwieni ma za zadanie emisję zbioru tysięcy promieni
(punktów) z zakresu podczerwieni ( zakres widmowy ok. 800nm ). Wiązki te następnie ulegają
odbiciu/deformacji od analizowanej powierzchni oraz innych przedmiotów występujących w
pobliskiej okolicy. Tworzona jest pewnego rodzaju chmura punktów. Dane te są następnie
rejestrowane przez kamerę wyposażoną w filtr podczerwieni. Dzięki temu możliwy jest pomiar
bez stosowania tzw. fotopunktów stosowanych w starszych modelach kamer.
Zastosowanie promiennika w pewnym sensie eliminuje negatywny wpływ warunków
oświetleniowych występujących w pomieszczeniu, gdzie dokonywane są pomiary skanerem
3D. Podczas dokonywania pomiarów bardzo małych elementów, promiennik pozwala na
uzyskanie znacznie lepszych jakościowo wyników, jednakże warunki pełnego nasłonecznienia
uniemożliwiają zakończenie tego procesu pomyślnie.
Chmury punktów z poszczególnych klatek zbierane są w pewnego rodzaju grupy.
Kamera wyposażona w filtr podczerwieni pobiera poszczególne obrazy punktów. Następnie na
zasadzie porównania położenia określana jest odległość danych punktów obrazu
(wykorzystywane są tutaj prawa stereoskopii). Kamera wizyjna RGB wykorzystywana jest w
celu akwizycji obrazu w sferze światła widzialnego przez człowieka. Wiadomości o obrazie
następnie są przesyłane za pomocą złącza USB do komputera z zainstalowanym
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oprogramowaniem. Na podstawie skaningu tworzony jest model 3D. Istnieje możliwość
wygenerowania gotowego pliku z rozszerzeniem w formacie CAD.

4. Zestawienie cech metody skaningu powierzchni WiredCam

•

Rozdzielczość: utrzymywana jest na stałym poziomie, zależna jest od rodzaju
zastosowanego promiennika podczerwieni (300x200px).

•

Istnieje możliwość wykonania pełnego skanu przedmiotu podczas jednego obiegu.

•

Podczas skaningu koniecznym warunkiem do spełnienia jest jednolite oświetlenie.

•

Nie ma możliwości skaningu powierzchni w pełnym oświetleniu słonecznym
(dodatkowe promieniowanie podczerwone zaburza pomiar).

•

Dla odpowiedniej jakości wymagane jest, aby utrzymywać jednolitą odległość
pomiędzy przedmiotem a urządzeniem, a także istotną rolę odgrywa ustabilizowana
prędkość przemieszczania skanera względem detalu. Najlepsze wyniki zapewnia
zastosowanie jednolitego tła podczas dokonywania pomiaru.

•

Elementem końcowym pomiaru jest wyznaczony zespół punktów 3D z określoną
grafiką.

5. Nasz projekt

W ramach zadania projektowego przeprowadziliśmy badania skanera ręcznego
WiredCam 3D. Urządzenie bazuje na technologii Intel RealSense i do opracowania wyników
skanowania wykorzystuje bibliotekę udostępnioną przez producenta.

Rys. 1 Wygląd kamery F200 wraz z opisem elementów składowych
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Kamera składa się z sensora podczerwieni wykrywającego siatkę punktów z zachowaniem
danych o odległości w rozdzielczości vga, kamery RGB z rastrem o rozdzielczości 1080p oraz
promiennika podczerwieni. Urządzenie zostało wyposażone w obudowę, której projekt
widoczny jest na Rys. 2.

Rys. 2 Wygląd obudowy skanera zaprojektowanej w programie Autodesk Inventor

Do wykonania obudowy zastosowaliśmy technikę druku 3D z wykorzystaniem materiału PET;
szkiełka zostały wykonane z plexi glassu.
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Rys. 3 Wygląd skanera ręcznego WiredCam

Rys.4 Wygląd skanera ręcznego wraz z wejściem USB 3.0

Za pomocą skanera WiredCam 3D opracowaliśmy przykładowy skan 3D. (Rys. 5). Urządzenie
dokonuje zebrania obrazów w trójwymiarowy projekt oraz łączy się z rastrem RGB.
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Rys. 5. Przykładowy skan 3D

Na wykonanym zrzucie ekranu z programu 3DSense można zaobserwować pojedyncze punkty
siatki zeskanowanego popiersia. Dzięki zastosowaniu odpowiednich warunków udało się
uzyskać dokładne odwzorowanie poszczególnych części twarzy, a nawet da się zauważyć cechy
podobieństwa, co podkreśla precyzję skanu. Uzyskany obraz został odszumiony, tj. została
wybrana opcja skaningu twarzy bez otaczającego tła.
Możliwy jest eksport obrazu jako obiektu przestrzennego oraz późniejsza jego analiza w
programie CAD. Istnieje możliwość modyfikacji uzyskanej struktury z wykorzystaniem np.
SolidWorksa.

Rys.6. Wynik skaningu – format CAD
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6. Wnioski
Badania przeprowadzone za pomocą naszego skanera 3D pozwalają odkryć większe
możliwości w zakresie projektowania i znacznie ułatwiają pracę na bieżąco. Zastosowanie
poszczególnych elementów tworzących konstrukcję skanera dało wspaniałe możliwości
konstrukcyjne oraz znacznie skróciły czas pracy na istniejących już przedmiotach
wymagających poprawek, ponieważ nie było konieczne tworzenie ich szkieletów od nowa, a
jedynie wystarczyło nanieść korekty w potrzebnych miejscach. Stosowanie poszczególnych
parametrów podczas dokonywania pomiarów pozwoliło na wyodrębnienie najbardziej
korzystnych dla uzyskania najlepszego jakościowo wyniku. Dzięki temu szybka naprawa
zepsutych elementów stała się możliwa w przystępny oraz konstrukcyjnie zadowalający
sposób.
W naszym projekcie Inżynieria wsteczna odgrywa ogromną rolę w pobudzaniu
innowacyjnych i produktywnych umysłów, które można wykorzystać w każdej branży. Proces
inżynierii odwrotnej ma wiele zalet, dzięki którym poszerzamy naszą wiedzę, możliwości i
umiejętności. Zaistnienie możliwości badań za pomocą wykorzystania inżynierii odwrotnej
pozwala na badanie istniejących już projektów. Inżynieria odwrotna pozwala nam zobaczyć, co
już istnieje i zgłębić tajniki powstawania tego oraz przybliża w sposób wizualny wszelkie
szczegóły. Obejmuje to wszelkie części, struktury lub procesy, które mogłyby przynieść
korzyści społecznościom w inny sposób. Badanie obecnych produktów prowadzi do coraz to
bardziej innowacyjnych odkryć. Jednym z ważnych atutów, który trzeba podkreślić, jest
możliwość rekonstrukcji przestarzałego produktu bez konieczności tworzenia go od nowa, a
tylko za pomocą korekty projektu. Kluczową częścią przeprojektowania istniejącego produktu
jest zrozumienie koncepcji i zasad, na jakich stworzony został. Wsteczna inżynieria zapewnia
odpowiednią wizualizację przestarzałych problemów i przybliżenie wszelkich jego
mankamentów, a także uniknięcie ponownego popełnienia tych samych błędów
konstrukcyjnych. Jakość jest aspektem tego procesu, na którym zależy nam najbardziej.
Inżynieria wsteczna pozwala nam na wykrycie wszelkich luk w zabezpieczeniach produktu,
znalezienie błędów w produkcie. Ma to zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
użytkowników podczas korzystania z produktu. Jednak mimo wszystko zdarzają się kłopoty
nawet na etapie dystrybucji. Najważniejszym względem, pod którym można wykorzystać zalety
inżynierii wstecznej jest ogromny potencjał dla wprowadzenia na rynek tańszych, bardziej
wydajnych oraz wizualnie znacznie bardziej atrakcyjnych produktów, co z kolei w stopniu
znaczącym wpłynie na zainteresowanie nim. Dodatkowym plusem jest to, że w bardzo prosty i
przystępny sposób można korygować wszelkie błędy i niedociągnięcia w celu zwiększenia
wydajności projektowanego przedmiotu.
Większość procesów inżynierii odwrotnej obejmuje wyłącznie pliki CAD. Plik CAD jest
niezwykle przydatny w sytuacjach, kiedy pojawiają się problemy, ponieważ daje możliwość
szczegółowego cyfrowego zbadania, gdzie zaszły nieprawidłowości. Dzięki tej formie
technologii udało się zwiększyć zauważalnie produktywność inżynierii oraz uatrakcyjnienie
procesu nadania ekspresji produktowi. Inżynieria odwrotna ustępuje miejsca nowatorskiemu
projektowi. W trakcie trwania zaistniałego procesu inżynier może szczegółowo zbadać oraz
odkryć dotychczas niezauważone możliwości swojego projektu, a dzięki temu zaobserwować i
przekalkulować je pod kątem wykorzystania ich w innych podejmowanych pracach w
przyszłości, dzięki czemu wydajność pracy może znacznie wzrosnąć.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł przedstawia możliwość sterowania silnikiem krokowym na podstawie sygnału z czujnika
nacisku, czyli tensometru oraz dodatkowych przycisków funkcyjnych. Została przedstawiona budowa i
zasada działania użytych komponentów. Użyto popularnego modułu Arduino Uno Rev3, niewielkiego i
dokładnego silnika krokowego 28BYJ-48 wraz ze sterownikiem ULN2003, czujnika nacisku FSR-400 oraz
prostych przycisków Tact Switch. Przedstawiono w części badawczej kod programu wraz z jego opisem.
Ukazana koncepcja to rozwinięcie projektu badawczego, mechanicznej protezy ręki. Funkcjonowanie
zestawu opiera się na zasadzie Start-Stop i służy do precyzyjnego zatrzymywania i uruchamiania z
zadanych pozycji ruchowych.
Słowa klucz: silnik krokowy, tensometr, czujnik siły nacisku, Arduino

Stepper motor control using pressure sensor and buttons
Abstract
This article presents the possibility of controlling the stepping motor using a pressure sensor, i.e. a strain
gauge and additional function buttons. The structure and operating principle of the components used were
approximated. A popular Arduino Uno Rev3 module was used, a small and accurate 28BYJ-48 stepper
motor with ULN2003 driver, FSR-400 pressure sensor and simple Tact Switch buttons. The program code
and its description are presented in the research part. The concept presented is the development of a research
project, a mechanical hand prosthesis. The functioning of the set is based on the Start-Stop principle and is
used for precise stopping and starting from preset movement positions.
Key words: stepper motor, strain gauge, force sensor, Arduino

1. Wstęp
Przeznaczenie silników krokowych ma szerokie zastosowanie w różnych
dziedzinach. Używane są w miejscach gdzie wymagana jest siła i szybkość działania.
Popularnie stosowane w drukarkach i w napędach optycznych CD/DVD, gdzie sterują
ruchem głowicy. Występują w dużych gabarytach np. w automatycznych zaworach
przyjmując ogromne obciążenia, lecz również można je spotkać w mikro rozmiarach np.
w zegarkach. Popularne zastosowanie mają w robotyce, gdzie sterują np. ramionami
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robotów. Swoja popularność zawdzięczają takim zaletom jak: niezawodność, precyzja,
szeroki zakres prędkości obrotowych uzyskany dzięki prędkości proporcjonalnej do
częstotliwości impulsów wejściowych oraz praca w pętli otwartej. Niestety nie stosuje
się go w sektorach, w których wymagana jest bardzo duża prędkość obrotowa oraz niski
pobór energii. Dodatkowo silniki krokowe wytwarzają dużo ciepła co może prowadzić
do przegrzania nie tylko samego silnika, lecz również innych komponentów [1, 2].

2. Założenia projektowe

Rys. 1. Schemat działania układu sterowania silnikiem krokowym na podstawie dwóch przycisków
funkcyjnych oraz tensometru.

Projekt został podzielony na 3 części funkcyjne (rys. 1): analizujący, sterujący i
wykonawczy. Do analizującego zalicza się tensometr oraz przyciski funkcyjne, moment
w którym na tensometr zadziała zadana siła nacisku, silnik ma za zadanie się zatrzymać
ruch wała. Przyciski pełnią funkcję Start-Stop, wciśnięcie przycisku uruchomia pracę
silnika, a ponowne jego użycie zatrzymuje. Zastosowano dwa przyciski, jeden sterujący
obrotami silnika w kierunku wskazówek zegara, a drugi w przeciwną stronę wskazówek
zegara. Część sterująca to moduł Arduino UNO Rev3, odczytuje wartości przesyłane z
części analizującej, a następnie przesyła je przekonwertowane do części wykonawczej.
W ostatniej części znajduje się silnik krokowy wraz ze sterownikiem, przyjmują one
informacje z Arduino, a następnie wykonuje zadaną pracę, czyli ruch wału silnika, bądź
jego zatrzymanie.
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2.1

Tensometr – czujnik nacisku

Rys. 2. Tensometr FSR400 [6].

Tensometr to czujnik, który jest przeznaczony do pomiaru naprężeń na niego
działających (rys. 2). Zasada działania wynika ze stosunku rezystancji do działających na
czujnik siły nacisku, wraz z rosnącą na niego siłą spada jego rezystancja (rys. 3).
Maksymalna odczytywana wartość nacisku dla tego czujnika wynosi 20N [4, 5].

Rys. 3. Stosunek rezystancji do działającej na tensometr siły nacisku [4].

Zastosowano czujnik o małych rozmiarach (7,62mm średnicy [5]), ponieważ
uwzględniono go w projekcie protezy ręki. Tensometr będzie miał za zadania imitować
dotyk, zostanie umieszczony na krańcach palców i przy odpowiedniej sile chwytu
zatrzyma ruch silników.
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2.2

Arduino UNO

Rys. 4. Moduł Arduino UNO Rev3 [3]

Moduł Arduino UNO Rev3 wyposażony w mikrokontroler AVR ATmega328
należy do jednej z najbardziej rozpowszechnionych platform OpenSource. Wyposażony
w 6 analogowych wejść oznaczonych symbolami od A0 do A5, podłącza się do nich
komponenty o danym zakresie wartości, m.in. czujniki nacisku, odległości itp.
Dodatkowo moduł posiada 14 wyjść-wejść cyfrowych od 0 do 13, które przyjmują
wartości zerojedynkowe. Przeznaczone są dla m.in. przycisków, silników krokowych i
serwomechanizmów. Mikroprocesor działa w zakresie napięć od 7 do 12 V, posiada
interfejsy szeregowe tj. UART, SPI oraz I2C. Mikrokontroler ATmega posiada
częstotliwość zegara działającą maksymalnie do 16MHz, pamięć SRAM wynoszącą 2kB,
pamięć Flash 32kB oraz pamięć EEPROM.
Gniazdo USB A pozwala połączyć się z komputerem i zaprogramować moduł [3].

2.3

Silnik krokowy i sterownik

Rys. 5. Silnik krokowy 28BYJ-48 wraz ze sterownikiem ULN2003 [7].

Silnik krokowy 28BYJ-48 (rys. 5) jest jednym z najpopularniejszych silników w
stosunku cena-jakość. Wysoka dokładność oraz niska cena sprawiają, iż jest to jeden z
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najpopularniejszych silników. Wykonuje 64 kroki na pełen obrót walu, co daje 5,625o na
krok.
Działa na napięciu znamionowym 5V i pobiera 100mA na cewkę. Moment trzymający
na wyjściu przekładni: 0,3kg*cm (0,03 Nm). Posiada małe gabaryty (ϕ28x19mm bez
wału) i waży 35g [8].

Rys. 6. Schemat kabli [9].

Silnik posiada 4 cewki zasilane sekwencyjnie w kolorze niebieskim, różowym,
żółtym i pomarańczowym oraz kabel czerwony zasilający (rys. 6). Zainstalowana
fabrycznie biblioteka stepper w module Arduino wykorzystuje metodę pełnego kroku
przy zasilaniu ciągłym 2 z 4 cewek. Preferowany sposób sterowania silnika to metoda
półkrokowa polegająca na zasilaniu wpierw 1 cewki, następnie 1 i 2, kolejno tylko 2,
następnie 2 i 3 itd. Przy 4 cewkach daje to 8 sygnałów (tab. 1).
Tab. 1. Półkrokowa sekwencja połączenia [9].
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Rys. 7. Układ scalony ULN2003A 7xDarlington-SMD [7].

Sterownik ULN2003 (rys. 7) wyposażony jest w siedmiokanałowy układ
Darlingtona w obudowie DIP. Charakteryzuje się prądem wyjściowym ciągłym o
natężeniu 500mA, oraz prądem chwilowym o natężeniu 600mA. W celu otrzymania
wyższej wydajności prądowej łączy się wyjścia równolegle. Maksymalne napięcie
sterownika wynosi 50V. ULN2003 dysponuje aplikacjami tj. bufory logiczne, sterowniki
liniowe, przekaźników do sterowania różnymi obciążeniami, sterowniki lamp,
wyświetlaczy LED oraz silników krokowych i szczotkowych DC [7].

3. Oprogramowanie
Kodu programu rozpoczęto od zdefiniowania zmiennych globalnych (listing 1):
− przycisk uruchamiający silnik krokowy obracającego wałem w kierunku wskazówek
zegara na pinie 0,
− przycisk uruchamiający silnik krokowy obracającego wałem w przeciwną stronę
wskazówek zegara na pinie 1,
− pierwsza cewka niebieska silnika krokowego na pinie 2,
− druga cewka różowa silnika krokowego na pinie 3,
− trzecia cewka żółta silnika krokowego na pinie 4,
− czwarta cewka pomarańczowa silnika krokowego na pinie 5,
− tensometr na pinie A0,
− zmienna odpowiadająca za ruch silnika krokowego wg wskazówek zegara,
− zmienna odpowiadająca za ruch silnika krokowego w przeciwną stronę wskazówek
zegara,
− zmienna odpowiadająca za liczenie kroków silnika krokowego.
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Listing 1. Wyświetlenie zmiennych globalnych [opracowanie własne].

Następnie w pętli wywołania początkowego setup() wprowadzono zmienne
globalne na wyjścia silnika krokowego, wejścia przycisków i rozpoczęto komunikację z
portem UART
(listing 2).

Listing 2. Wyświetlenie pętli setup() [opracowanie własne].

W nieskończonej pętli loop() wprowadzono funkcję silnika krokowego, w
nawiasach wprowadzono maksymalną liczbę kroków ile może wykonać wał (listing 3).

Listing 3. Wyświetlenie pętli loop() [opracowanie własne].

W dalszej części programu stworzono funkcję w której silnik obraca się zgodnie
ze wskazówkami zegara (listing 4, 5). W pętli for nadano wartości początkowe, końcowe
i zwiększające dla polecenie_dla_silnika będącej zmienną dla warunku wielokrotnego
wyboru switch…case. Zadeklarowano osiem case oraz default w których zawarto metodę
półkrokową silnika krokowego. Wprowadzono minimalne opóźnienie delay, by
przełącznik nie uruchamiał wszystkich case’ów na raz.
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Listing 4. Funkcja JedenKrokPrzod poruszająca wałem silnika w kierunku wskazówek
zegara [opracowanie własne].

Kolejna funkcja ma za zadanie obracać wałem silnika krokowego w kierunku
przeciwnym co do wskazówek zegara (listing 5). Funkcja JedenKrokTyl jest podobna do
poprzedniej funkcji. Zostały zmienione sygnały w słowach kluczowych, wartości z
case’a 0 zamienione na 7, z 1 na 6 itd.
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Listing 5. Funkcja JedenKrokTyl poruszająca walem silnika w stronę przeciwną do wskazówek
zegara [opracowanie własne].

Ostatnia funkcja (listing 6) jest wywoływana w pętli loop(), w nawiasach zawiera
zmienną zakres, która ustawia liczbę kroków jaką wykona wał silnika krokowego. W
funkcji zdefiniowano sygnał analogowy tensometru i dodano możliwość odczytywania
wartości czujnika siły nacisku na monitorze portu szeregowego. ZmiennaPrzod i
ZmiennaTyl to zmienne typu bool. W pierwszej instrukcji warunkowej if określono
wyrażenie logiczne:
Jeżeli przycisk jest wciśnięty zmień wartość zmiennej ZmiennaPrzod na przeciwną,
ustaw zmienną ZmiennaTyl na zerową i odczekaj sekundę na kolejne wciśnięcie funkcją
delay z wartością 1000. Po tym warunku wał silnika krokowego rusza po nieparzystym
wciśnięciu przycisku, a na parzystym się zatrzymuje. Kolejny if zakładał warunek, gdy
odczyt z tensometru przekroczy wartość 250 lub będzie mu równy, to ustawia wartość
zmiennej ZmiennaPrzod na zerową. Po tym warunku wał silnika obracającego się w
167

stronę wskazówek zegara zatrzyma się, gdy wartość nacisku na tensometrze przekroczy
250. Trzeci if zlicza wartość kroków jaką wykona silnik krokowy by następnie zatrzymać
ruch wału, gdy osiągnie pułap określony w zmiennej zakres w funkcji SilnikKrokowy w
pętli loop(). W tym wyrażeniu logicznym podczas ruchu silnika zlicza kroki do danej
wartości, jeżeli ZmiennaPrzod ma wartość 1 oraz gdy zliczone kroki są mniejsze od
zadanej liczby zakres. Kolejne dwie instrukcje warunkowe dotyczą ruchu wału silnika
krokowego w przeciwna stronę do wskazówek zegara. Pierwszy z nich działa podobnie
do pierwszej instrukcji warunkowej. Jeżeli drugi przycisk jest wciśnięty to ustaw zmienną
ZmiennaTyl na przeciwną oraz ZmiennaPrzod na 0, a następnie odczekaj sekundę.
Zadaniem tego if’a jest uruchomić ruch wału w przeciwną stronę do wskazówek zegara
lub zatrzymać jego ruch, gdy przycisk ponownie zostanie wciśnięty. Ostatnia instrukcja
warunkowa dotyczy zliczania kroków ruchu wału, lecz do wartości zerowej. Gdy
ZmiennaTyl jest true, a wartość zmiennej liczenie_krokow nie osiągnęla wartości zerowej
to silnik jest uruchomiony i kroki wału są zliczane co jeden mniej.

Listing 6. Funkcja SilnikKrokowy ze zmienną zakres [opracowanie własne].
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4. Podsumowanie
W projekcie użyto popularnych elementów, niewielkiego i dokładnego silnika
krokowego 28BYJ-48 wraz ze sterownikiem ULN2003, mały tensometr FSR400 oraz
dwa przyciski Tact Switch 6x6mm. Komponenty zostały zaprogramowane na Arduino
UNO Rev3, prostej i znanej platformie OpenSource.
Zamysłem projektu było stworzenie systemu nawlekającego żyłkę na szpulę
umieszczoną na wale. Jeden przycisk odpowiada za ruch wału silnika w stronę
wskazówek zegara, zaś drugi w przeciwną. Po wciśnięciu przycisku silnik rozpoczyna
ruch wału, a po ponownym wciśnięciu zatrzymuje go. Zadaniem tensometru jest
zatrzymanie silnika, gdy przekroczy daną wartość nacisku na czujnik. Dodano do
programu opcję monitorowania stanu liczby wykonanych kroków przez wał silnika oraz
siłę jaka działa na czujnik.
W pierwszej części programu zadeklarowano zmienne globalne, określono piny
wyjścia dla silnika krokowego oraz piny wejścia dla przycisków i tensometru. W pętli
setup rozpoczęto komunikację z portem UART i przygotowano piny dla silnika oraz
przycisków. W pętli loop wywołano funkcje SilnikKrokowy i ustalono maksymalną liczbę
kroków jaką może wykonać silnik. Następnie stworzono dwie funkcje sterujące cewkami
silnika, pierwsza JedenKrokPrzod uruchamia silnik w kierunku wskazówek zegara, zaś
JedenKrokTyl w przeciwną. Ostatnia funkcja która jest wywoływana w pętli loop jest
zbiorem instrukcji warunkowych określających w jakich sytuacjach silnik powinien być
uruchomiony i kiedy się zatrzymywać. Dodatkowo określono w niej pułap dla tensometru
oraz wprowadzono funkcje dla monitorowania stanu czujnika siły nacisku i liczby
wykonanych kroków dla silnika.
W kodzie programu wartość wykonanych kroków oraz siły nacisku na czujnik
można zmienić. Wymiana silnika z mniejszym bądź większym wałem, czy też na większy
tensometr nie stanowi problemu. Przedstawiony kod może być z powodzeniem użyty np.
na taśmach produkcyjnych z dozownikiem. Gdy pojemnik się napełni do odpowiedniej
wagi silniki uruchomia taśmę, a kolejny pojemnik zostanie ustawiony pod dozownik.
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Właściwości ostrzy stożkowych wykonanych ze stali konstrukcyjnej C45
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Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono badania wytrzymałościowe oraz mikrostrukturalne ostrzy stożkowych
wykonanych ze stali C45 poddanych azotowaniu gazowemu. Badaniu poddano stożki o kątach wierzchołkowych
15o, 20o, 25o, 30o. Celem pracy była ocena wytworzonej warstwy azotków oraz jej wytrzymałości na statyczne
wciskanie. W pracy oceniono grubość warstwy azotków na poszczególnych ostrzach stożkowych oraz
przedstawiono deformacje ostrzy stożkowych po próbie ściskania. Wykazano, że ostrza o kącie 30o wykazują 3,5krotnie większą wytrzymałość w porównaniu z ostrzami o kącie 15o.

Properties of cones made of constructional steel C45
Abstract
The paper presents strength and microstructural tests of conical blades made of C45 steel subjected to gas nitriding.
Cones with 15o, 20o, 25o, 30o apical angles were tested. The aim of the work was to evaluate the nitride layer
produced and its resistance to static pressing. The work assessed the thickness of the nitride layer on individual
conical blades and presented the deformations of the conical blades after the compression test. It was shown that
the blades with an angle of 30o show a 3.5 times higher strength compared to 15 o blades.

1. Wstęp
Zużycie elementów maszyn i narzędzi rozpoczyna się w strefie powierzchniowej dlatego w celu
polepszenia własności mechanicznych takich jak twardość, odporność na zużycie cierne,
podwyższenie wytrzymałości zmęczeniowej oraz odporności korozyjnej. stosuje się różne
procesy obróbki cieplno-chemicznej, wśród których istotne znaczenie ma azotowanie.
Azotowanie jest to proces obróbki cieplno-chemicznej polegający na dyfuzyjnym nasyceniu
azotem warstw wierzchnich stali, żeliw, tytanu, który przeprowadza się najczęściej w zakresie
temperatury 480-650oC w czasie 0,5-80 godzin w atmosferze gazowej [1-7].
Azotowanie najczęściej przeprowadza się przy użyciu amoniaku będącego łatwo dysocjującym
związkiem. Reakcja rozkładu przebiega zgodnie z równaniem (1):
2NH3→N2+3H2-92,5kJ [5]

(1)

Proces azotowania wymaga ciągłego dostarczania NH3, stanowiącego źródło azotu atomowego.
Ilość azotu zaabsorbowanego przez stal zależy od stopnia dysocjacji amoniaku, który z kolei
zależy od temperatury procesu, ciśnienia, natężenia jego przepływu, wielkości detali oraz
retorty pieca [4-7].
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Na rysunku 1 przedstawiono wykres fazowy Fe-N obrazujący fazy formujące się
w warstwie azotowanej ( i ’), dla przypadku azotowania żelaza Armco i stali niestopowych.
Azotki ε-Fe2-3N posiadają strukturę heksagonalną charakteryzującą się wysoką twardością i
jednocześnie dużą kruchością. Azotki typu γ' posiadają niższą twardość lecz lepsze właściwości
plastyczne w porównaniu do azotków ε. Na obrazie mikrostrukturalnym obie fazy określane są
jako warstwa biała. Pod warstwą białą znajduje się warstwa dyfuzyjna nazywana strefą
azotowania wewnętrznego, w której występują wydzielenia azotków γ' (α(N)+γ'), oraz żelazo
nasycone azotem α(N) [2,4-6]

Rys 1. Układ równowagi fazowej Fe-N [3]

W wyniku tej obróbki twardość powierzchniowa stali niskostopowych może dochodzić do
1200HV, a w przypadku wysokostopowych do 1500HV. Grubość warstwy azotków może
wynosić od 0,005 do 0,6 mm [8-11]. Warstwy azotków charakteryzują się żarowytrzymałością
do temperatury 550-600oC, która gwarantuje zachowanie wysokiej twardości i innych
własności mechanicznych. Powierzchnia materiału po azotowaniu cechuje się zwiększoną
odpornością na zacieranie, zużycie adhezyjne, dobrą odporność korozyjną oraz wysoką
wytrzymałością zmęczeniową. W porównaniu do innych obróbek azotowanie cechuje się
względnie niską temperaturą procesu, która umożliwia obróbkę detali po uprzednim ulepszeniu
cieplnym. Po azotowaniu nie są konieczne, żadne dodatkowe obróbki wykańczające.
Azotowanie nie powoduje zwiększenia wymiarów próbki oraz chropowatości powierzchni. W
zależności od sposobu azotowania, jego parametrów oraz gatunku materiału obrabianego
możliwe jest kształtowanie struktury warstw azotowanych oraz ich właściwości [2,11-13].
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Materiał i metodyka badań
Materiałem wyjściowym do wykonania próbek do badań był pręt stalowy o średnicy 10
mm wykonany z stali niestopowej C45. Skład chemiczny stali podano w tabeli 1.

Tab. 1. Skład chemiczny stali konstrukcyjnej C45
Stal

C

Mn

Si

C45

0,42-0,5

0,5÷0,8

0,1÷0,40

P

S

Cr

˂0,040

Ni

Cu

0,3

Mo
0,01

Obróbką mechaniczną konwencjonalnego toczenia wykonano z pręta stożki o kątach
wierzchołkowych 15o, 20o, 25o, 30o. Przygotowane ostrza stożkowe poddano obróbce cieplnochemicznej, azotowaniu gazowemu w temperaturze 560oC w czasie 4 godzin. Wytworzone
warstwy azotków zbadano pod względem mikrostruktury,

oceniając grubość powstałej

warstwy azotków, oraz pod względem właściwości wytrzymałościowych. Widok wykonanych
ostrzy przedstawiono na rysunku 2.

Rys.2 Widok ogólny ostrzy stożkowych przygotowanych do badań

Jakość wykonanych zaostrzeń stożków oceniono przy pomocy elektronowego mikroskopu
skaningowego (Jeol JSM-6610LV) przy powiększeniu 200x. Średnice spłaszczeń
wierzchołków spłaszczeń ostrzy przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Widok wierzchołków ostrzy o kątach wierzchołkowych 15 o, 20o, 25o, 30o

Ostrza stożkowe poddano prostopadłemu, statycznemu ściskaniu w zahartowaną stal C20. Do
badania wykorzystano maszynę wytrzymałościową (Zwick Roell Z100). Ostrza ściskano do
momentu uzyskania przemieszczenia trawersy maszyny wytrzymałościowej o 2,5 mm (rys.4).

Rys. 4. Schemat próby ściskania ostrzy stalowych

Po przeprowadzonej próbie ściskania, ponownie zobrazowano i zmierzono średnice ostrzy
stożkowych oraz oceniono stan warstwy białej.
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Wyniki badań
Badania wierzchołków ostrzy przeprowadzono wykorzystując skaningowy mikroskop
elektronowy, co pozwoliło ocenić średnice spłaszczeń wierzchołów stożków o kątach 15o, 20o,
25o, 30o które przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Średnice spłaszczeń stożków
Kąt ostrza [o]
Średnica wierzchołka [µm]

15
135

20
100

25
85

30
70

Najmniejszą średnicą zaostrzenia cechowała się próbka o kącie wierzchołkowym 30o,
zaś największym o kącie wierzchołkowym 15o. Ocenę powstałych warstw azotków oraz
określenie jej grubości wykonano na podstawie badania mikrostruktury przekrojów osiowych
stożków po azotowaniu (rys. 5) . Powstała warstwa azotków cechowała się budową
dwustrefową - porowatą warstwą zewnętrzną oraz zwartą warstwą wewnętrzną. Grubość
wytworzonej warstwy azotków na ostrzu o kącie wierzchołkowym 15o oceniono na
powierzchni bocznej stożka i wynosiła około 40 µm, a w przypadku 20o około 80 µm. Dla 25 i
30o wynosiła około 50µm.
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Rys. 4 Przykładowe warstwy azotków obserwowane na przekrojach osiowych stożków

Na przekrojach osiowych azotowanych ostrzy wykonano pomiary twardości z stożków
w odległości 90µm, 180µm, 450µm oraz 900µm. Wyniki przedstawiono na rysunkach 5 i 6. W
odległości 90µm w osi stożka twardość ostrzy zawierała się w granicach 420-500HV0,05
natomiast w odległości 900µm wynosiła 350 HV0,05 i była wyższa od twardości stali
wyjściowej, nie azotowanej, której twardość wynosiła 258HV0,05±21.

Twardość HV0,05

15o

90
180
450
900

odległość od osi stożka, mm

Twardość HV0,05

20o

90
180
450
900

odległość od osi stożka, mm
Rys. 5. Rozkłady twardości na przekrojach osiowych stożków o kątach wierzchołkowych 15o i 20o
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Twardość HV0,05

25o
90
180
450
900

odległość od osi stożka, mm

Twardość HV0,05

30o

90
180
450
900

odległość od osi stożka, mm
Rys.6. Rozkłady twardości na przekrojach osiowych stożków o kątach wierzchołkowych 20 o i 25o

Statyczną próbę ściskania ostrzy w zahartowaną stal C45 wykonano z użyciem maszyny
wytrzymałościowej a wyniki zapisu krzywych obciążenia (zależności siły od odkształcenia)
przedstawiono na rysunku 5. Badanie kończono z chwilą przemieszczenia trawersy o 2,5 mm.
W przypadku stożka o kącie wierzchołkowym 15o siła standardowa wynosiła 1125N, w
przypadku 20o wartość ta wynosiła 1950N, dla 25o 3006N, najwyższa była dla ostrza o kącie
wierzchołkowym 30o i wynosiła 3548N.
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Rys. 5 Krzywe odkształcenia ostrzy azotowanych o różnych kątach wierzchołkowych podczas wciskania
w zahartowaną stal C45

Przy użyciu mikroskopu stereoskopowego zobrazowano wygląd ostrzy po statycznej próbie
ściskania. Widoczne jest, że największe zniszczenia występują w przypadku ostrza o kącie
wierzchołkowym 15o, zaś najmniejsze przy stożku o kącie wierzchołkowym 30o.
Makrostruktury wykonano w projekcji: widok z góry (Rys.6) oraz widok boczny (Rys.7).
Stwierdzono, że wierzchołki uległy zniszczeniu poprzez ścianie.

Rys. 6. Widok z góry wierzchołków stożków po próbie wciskania w zahartowaną stal C45
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Rys. 7. Widok boczny zakończeń zaostrzeń stożków
Wnioski
Wykonane badania wykazały, że na ostrzach ze stali C45 wytworzyła się warstwa azotków
o grubości w zakresie 40-80µm o dwustrefowej budowie. Strefa zewnętrzna była porowata, zaś
strefa wewnętrzna miała zwartą budowę. Ze względu na wysoką twardość warstwy azotowe
cechują się kruchością co widoczne jest na mikrostrukturze ostrza o kącie 15o, w której w
wyniku preparatyki doszło do wyszczerbienia wierzchołka. W wyniku azotowania twardość
powierzchniowa ostrzy zwiększyła się do średnio 652HV0,05±51 , a twardość w osi stożka
była zwiększona do wyjściowej w odległości do ponad 900m od wierzchołków.
Wraz ze zwiększeniem kąta wierzchołkowego ostrzy zwiększa się ich wytrzymałość na
ściskanie oraz zmniejszają się uszkodzenia wierzchołków. Siła niezbędna do odkształcenia
ostrza 30o jest 3,5 krotnie większa niż ostrza o kącie wierzchołkowym równym 15o.
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Właściwości spieków na bazie stali niskowęglowej niestopowej z dodatkami
WC, stali 316L oraz Cu
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1

Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono metodę wytwarzania spieków, badanie ich własności wytrzymałościowych oraz
badania mikrostrukturalne wyprasek na bazie stali niskowęglowej niestopowej z dodatkami: stali nierdzewnej
316L, miedzi oraz węglika wolframu. W wyniku spiekania w temperaturze 1150 oC doszło zwiększenia
porowatości w przypadku próbki zawierającej 25% Cu, w pozostałych przypadkach zaobserwowano nieznaczne
zmniejszenia porowatości próbek. W pracy wykazano, że dodatkiem, który najbardziej spowodował podwyższenie
własności wytrzymałościowych był węglik wolframu i jednocześnie cechowała się najniższą porowatością.

Słowa kluczowe: proszki, spieki, porowatość

The properties of sinters based on low-carbon alloy steel
with additions of WC, 316L stainless steel and Cu
Abstract
This paper presents the method of sintering, testing their strength properties and microstructural investigations of
moldings based on non-carbon steel, not alloyed with additions: 316L stainless steel, copper and tungsten carbide.
As a result of sintering at 1150 ° C, the porosity increased in the case of a sample containing 25% Cu, in other
cases slight decreases in the porosity of the samples were observed. In the paper, it was shown that the addition
that most caused the increase of strength properties was tungsten carbide and at the same time had the lowest
porosity.

1. Wstęp
Technologią metalurgii proszków można produkować wyroby o skomplikowanych kształtach
i niemal dowolnych składach chemicznych. Technologia pozwala na dowolne komponowanie
proszków metali i niemetali oraz ich związków, w sposób niemożliwy do uzyskania
tradycyjnymi metodami [1-3]. Bez względu na właściwości fizyczne i mechaniczne
składników, można je połączyć poprzez sprasowanie a następnie spiekanie. Warunkiem jest,
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aby składniki miały formę proszków. Całość procesu wytwarzania technologią metalurgia
proszków składa się z następujących etapów:
➢ wytworzenie proszku metodami mechanicznymi lub fizykochemicznymi,
➢ formowanie i prasowanie proszku,
➢ spiekanie,
➢ obróbka końcowa [4-7].
W zależności od zastosowanej metody produkcji proszków można uzyskać cząstki składników
o różnych kształtach (Rys. 1). Metody mechaniczne otrzymywania proszków należą do metod
mało wydajnych, najczęściej stosowanych do rozdrabniania materiałów kruchych np. ceramiki.
W przypadku materiałów metalicznych najczęściej stosuje się otrzymywanie proszku w wyniku
rozpylania gazem obojętnym. Metodą tą otrzymuje się proszek globularny. Ze względu na dużą
względną powierzchnię rozpylonego metalu proces rozpylania prowadzi się w atmosferze
obojętnej zabezpieczającej przed utlenieniem. Istnieje również możliwość zmodyfikowania
powierzchniowych warstw wytworzonych proszków poprzez nasycenie ich składnikami
atmosfery roboczej [7-9,12]. Do wytwarzania czystych proszków z metali i związków
ulegających wytrącaniu z elektrolitów, np. miedzi, stosuje się metodę elektrolizy.

Rys. 1. Kształt cząstek proszków uzyskiwanych różnymi metodami [4]

Najbardziej popularną metodą zagęszczania proszków jest prasowanie na zimno
z zastosowaniem matryc do prasowania jednostronnego (Rys. 2.) lub dwustronnego oraz
prasowanie izostatyczne w komorach wysokociśnieniowych z udziałem gazu obojętnego.
W wyniku formowania otrzymywana jest wypraska o określonym kształcie.
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Rys. 2. Schemat prasowania proszków A) jednostronnego, B) dwustronnego [opracowanie własne]

Spiekanie proszków odbywa się w różnych zakresach temperatury, w zależności od ich składu
chemicznego i oczekiwanej struktury gotowego wyrobu. Spiekanie można prowadzić:
- w fazie stałej w zakresie 0,4-0,8 temperatury topnienia,
- udziałem fazy ciekłej, którą prowadzi się w temperaturze w której minimum jeden ze
składników przechodzi w stan ciekły oraz
- z udziałem znikającej fazy ciekłej występuje gdy pierwiastki tworzą roztwory w stanie
stałym np. Fe-Cu, Cu-Sn.
W pierwszym przypadku ziarna proszku łączą się w wyniku adhezji spowodowanej
prasowaniem proszku. Dodatkowo na styku ziarn proszków następuje dyfuzja atomów, która
w miarę upływu czasu przebiega w całej objętości proszku. W kolejnych przypadkach, w
wyniku dyfuzji z udziałem fazy ciekłej zapełniane są pory znajdujące się w otoczeniu cząstek
proszków. W ten sposób otrzymujemy spieki z mniejszym udziałem porowatości niż
w przypadku spiekania tylko z faza stałą, oraz równomierne rozłożenie ziaren fazy stałej
w zakrzepłej cieczy [4,7,9].

184

dyfuzja

Rys. 3. Schemat zmniejszania objętości porów w materiale spiekanym [opracowanie własne]

Obróbka wykańczająca spiekanych materiałów proszkowych, podobnie jak materiałów
hutniczych, może polegać na wyżarzaniu celem zmniejszenia naprężeń wewnętrznych,
węgloazotowaniu w celu uzyskania twardej i odpornej na ścieranie powierzchni, normalizacji
aby uzyskać drobne i jednorodne ziarna w osnowie spieku, utwardzaniu wydzieleniowemu,
przesycaniu, hartowaniu, powtórnemu spiekaniu itp. [7,10,11].
Zainteresowanie wyrobami wytwarzanymi technologią metalurgii proszków wzrasta z roku na
rok i jest szacowane wzrostem produkcji na około 11%/rok. Sprzyja temu ciągły rozwój metod
umożliwiających

wytwarzania

proszków

o rozmiarach

mikrometrycznych

oraz

nanometrycznych.
Szerokie spektrum możliwych kompozycji proszków i ich kształtów sprawia, że wyroby
spiekane osiągają zróżnicowane właściwości i dlatego są stosowane we wszystkich gałęziach
produkcji przemysłowej. Jednym z głównych odbiorców takich wyrobów jest na przykład
przemysł motoryzacyjny, gdzie wyroby proszkowe znajdują zastosowanie jako elementy
silników i skrzyni biegów (tuleje, łożyska, piasty sprzęgła, koła zębate, tarcze sprzęgał itp.),
czujniki magnetyczne, amortyzatory zaworów, elementy zamków i drzwi itp. [8,10,12].
W niniejszej pracy dokonano zbadania właściwości spieków wykonanych na bazie
niskostopowej stali z dodatkami proszków o zróżnicowanych właściwościach mechanicznych.

6. Materiał i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły proszki stali niskowęglowej niestopowej C45 (ASC), stali
stopowej odpornej na korozję 316L (SS316L), miedzi oraz węglika wolframu. Z proszków
wykonano trzy spieki, w których stal niestopowa stanowiła 75% masowych, oraz jeden z samej
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stali (100%) dla celów porównawczych. Zestawienie rodzaju wykonanych kompozycji
proszków i ich udziały masowe przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Mieszaniny proszków do wytwarzania spieków

Próbka Mieszanina proszków
1

100% stali niskowęglowej niestopowej C45 (ASC)

2

75% stali niskowęglowej niestopowej + 25% stali nierdzewnej 316L (SS316L)

3

75% stali niskowęglowej niestopowej + 25% Cu

4

75% stali niskowęglowej niestopowej + 25% WC

Badania proszków polegały na analizie chemicznej EDX oraz określeniu rozmiarów
i kształtu cząstek przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego i mikroskopu
optycznego.
Proszki formowano wstępnie w matrycy do jednostronnego prasowania o średnicy 10 mm
za pomocą maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z100. Po prasowaniu proszki spiekano za
pomocą wysokotemperaturowej prasy izostatycznej HIP AIP8-30H-PED firmy American
Isostatic Presses w temperaturze 1150 °C przez 10 minut.
Badania spieków obejmowały charakterystykę ich makro i mikrostruktury z użyciem
mikroskopu optycznego firmy Olympus GX41 oraz właściwości mechanicznych w pomiarze
twardości za pomocą mikro twardościomierza Shimadzu, metodą Vickersa.
2. Wyniki badań
2.1. Skład chemiczny i rozmiary proszków
Wyniki analizy chemicznej EDX proszków potwierdziły założony ich skład chemiczny (tabela
2). Kształt proszków prezentowany na obrazach SEM przedstawiono na rysunku 4. Spośród
użytych proszków najbardziej nieregularne formy i o najbardziej zróżnicowanych rozmiarach
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posiadał proszek ze stali niestopowej. Najdrobniejszymi cząstkami charakteryzował się
proszek miedzi (Rys.5).
Tabela 2. Rozmiary i skład chemiczny proszków, % wag.

Chemiczny skład, % wag.
Proszki
Cu
ASC
SS316L
Cu
WC

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

Fe

W
-

C

-

-

0,6

0,2

-

-

99,2

-

-

0,7

1,9

18,1

10,6

2,3

66,4

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,7

4,3
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Rys. 4. Kształt proszków użytych w badaniach A) – Proszek ze stali niskowęglowej niestopowej(ASC);
B) Proszek z stali nierdzewnej (SS316L); C) Proszek miedzi (Cu); D) Proszek węglika wolframu (WC)

Rys. 5. Zakres rozmiaru cząstek proszków: A) Proszek ASC; B) Proszek SS316L; C) Proszek Cu;
D) Proszek WC (średnie wartości z 24 pomiarów).

2.2. Wyniki prasowania proszków
W tabeli 2 przedstawiono wyniki prasowania proszków w maszynie Zwick/Roell Z100a
zarejestrowane krzywe ściskania na rysunku 6.
Tabela 2. Parametry wstępnego prasowania proszków

№

Składnik
1
(%)

1

ASC
(100)

Składnik
2
(%)

-

Siła
Proporcja
max
(g)
(N)

-

70000

Ciśnienie
prasowania
max

Masa naważki
proszku przed
ściskaniem

Średnica
komory
prasowania

(MPa)

(g)

(mm)

892

4,0

10

Wysokość
wypraski
(mm)

7,4
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2

ASC
(75)

316L
(25)

3:1

4,1

10

7,6

3

ASC
(75)

Cu (25)

3:1

3,8

10

6,6

4

ASC
(75)

WC (25)

3:1

4,0

10

7,2
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Rys. 6. Krzywe prasowania proszków.
A) 100%ASC); B) 75%ASC+25%Ni; C) 75%ASC+25%Cu; D) 75%ASC+25%WC.
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Wymiary uzyskanych wyprasek oraz ich makrostrukturę przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 7. Wymiary i makrostruktura wyprasek A) wypraska 100%ASC; B) wypraska 75%ASC+25%316L;
C) 75%ASC+25%Cu; D) 75%ASC+25%WC.

2.3. Wyniki spiekania proszków
Po sprasowaniu wszystkie wypraski (ASC100%, ASC75%+316L25%, ASC75%+Cu25%,
ASC75%+WC25%) spiekano w wysokotemperaturowej prasie izostatycznej HIP AIP8-30H-PED
firmy American Isostatic Presses w atmosferze ochronnej argonu przez 10 minut w
temperaturze 1150 °C.
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Tabela 3. Parametry wytworzonych spieków

№

Składnik 1
(%)

Składnik 2
(%)

Uzyskana masa
wypraski po spiekaniu
(g)

1
2
3
4

ASC (100)
ASC (75)
ASC (75)
ASC (75)

316L (25)
Cu (25)
WC (25)

4,0
4,1
3,8
4,0

Uzyskana
średnica po
spiekaniu
(mm)
10
10
10
10

Uzyskana
wysokość po
spiekaniu
(mm)
7,4
7,6
6,6
7,2

Po spiekaniu nie doszło do zmiany wymiarów oraz masy próbki (tabela 3). Widok ogólny i
makrostrukturę spieków przedstawiono na rysunku 8, a mikrostrukturę na rysunku 9.
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Rys. 8. Makrostruktura powierzchni próbek po spiekaniu
A) spiek 100%ASC; B) spiek z 316L; C) spiek z Cu; D) spiek z WC.

Na mikrostrukturach spieków zobrazowanych na ich przekrojach poprzecznych
z użyciem mikroskopii świetlnej wykonano po 48 pomiarów wielkości porów (Rys.10). Średnie
wartości otrzymanych wyników przedstawiono na wykresie (Rys.11). Próbki 1,2 i 4 posiadały
zbliżoną średnią wielkość porów. Największą porowatość miała próbka z dodatkiem
25% miedzi, spowodowane to było temperaturą procesu, w wyniku której miedź przeszła w
stan ciekły i efektywnie dyfundowała do ziaren stali. Pory o eliptycznych kształtach i bardzo
zróżnicowanych rozmiarach zlokalizowane były w obszarach miedzi. W pozostałych spiekach
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porowatość była równomiernie rozłożona, a rozmiary porów mniejsze niż w spieku z
dodatkiem miedzi (Rys. 9).

Rys. 9. Mikrostruktury spieków na przekroju poprzecznym:
A) ASC100%; B) ASC75%+316L25%; C) ASC75%+Cu25%; D) ASC75%+WC25%.
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Rys. 10. Przykład mikrostruktur spieków z pomiarami ich wielkości porów na przekroju poprzecznym:
A) ASC100%; B) ASC75%+SS316L25%; C) ASC75%+Cu25%; D) ASC75%+WC25%

Rys. 11. Wielkość porów spiekanych próbek
A) ASC 100%; B) ASC75%+316L25%; C) ASC75%+Cu25%; D) ASC75%+WC25%.

2.3. Właściwości mechaniczne spieków
Pomiary twardości spieków wykonano za pomocą mikro twardościomierza Shimadzu,
metodą Vickersa (HV 0,5) przy obciążeniu 4,9 N, i czasie obciążenia 10s. Na każdym spieku
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wykonano po 12 pomiarów twardości w losowych miejscach. Najwyższą mikrotwardością
cechował się spiek z dodatkiem węglika wolframu 146,5 HV0,5, natomiast najniższą spiek
z samej stali niestopowej bez dodatków. Wynika stąd, że wszystkie domieszki innych proszków
do proszku niestopowego spowodowały podwyższenie jego twardości.

Rysunek 9. Średnia mikrotwardość: A) Próbka 1 - (ASC100%); B) Próbka 2 - (ASC75%-SS316L25%);
C) Próbka 3 - (ASC75%-Cu25%); D) Próbka 4 - (ASC75%-WC25%).

7. Wnioski
Spieki wykonane na bazie proszków ze stali niskowęglowej niestopowej C45
z domieszkami (25% masowych) proszków ze stali 316L, miedzi i WC charakteryzują się
zróżnicowanymi właściwościami mechanicznymi oraz porowatością.
Próbka zawierająca 75% stali niskowęglowej niestopowej i 25% miedzi cechowała się
największą porowatością ze względu na stopienie się miedzi w procesie spiekania przy
temperaturze 1150 °C przez 10 minut i dyfuzję ciekłej miedzi w głąb cząstek proszku ze stali.
W efekcie, doszło do powstania eliptycznych porów o zróżnicowanej wielkości (średnio
72 μm). Domieszki stali 316L oraz WC nie spowodowały zmniejszenie porowatości spieku na
bazie stali niskowęglowej niestopowej o 2-4%. Mimo obecności dużych porów w spieku z
domieszką proszku miedzi, jego twardość była większa niż spieku z domieszka proszku ze stali
stopowej 310L. Powodem tego jest umocnienie roztworowe stalowej osnowy. W przypadku
domieszki stali stopowej i niewielkich efektów dyfuzyjnych wzrost twardości spieku wynikał
tylko z udziału bardziej twardej frakcji stali stopowej. Największą twardość, 2-krotnie większą
niż spiek bez domieszki innych proszków, wykazał spiek z dodatkiem 25%mas. węglika
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wolframu. Również i w tym wypadku wzrost własności mechanicznych wynikał tylko z udziału
twardszej frakcji, gdyż i w tym wypadku nie obserwowano zmian w mikrostrukturze
spowodowanych dyfuzją wzajemną składników spieku. Wynika z tego, że dla uzyskania
bardziej efektywnego dla zaproponowanych kompozycji spieków zwiększenia właściwości
mechanicznych należałoby czas spiekania zdecydowanie wydłużyć w stosunku do
zastosowanego w niniejszej pracy.

8.
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Streszczenie
W pracy przedstawiono opis konstrukcyjny modułowego, jednoosiowego miniciągnika. Projekt zawiera analizę
podobnych konstrukcji, niezbędne obliczenia i wstępny projekt CAD.
Priorytetem w tym projekcie jest stworzenie maszyny, która pomoże w pracach leśnych, ogrodowych lub
na małym, lokalnym polu uprawnym. Mini traktor może również ciągnąć przyczepę.
Na początku przeprowadzono analizę osprzętu roboczego i akcesoriów kompatybilnych z mini maszynami.
Następnie wybrano najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne. Kolejnym krokiem są obliczenia sił działających na
pojazd podczas jazdy w różnych środowiskach, po zróżnicowanych podłożach oraz przy zmiennym obciążeniu
przyczepy holowanej. Na tej podstawie opracowano konstrukcję układu napędowego. Następnie wybrano główne
elementy mechaniczne i hydrauliczne, takie jak: pompa hydrauliczna o zmiennej wydajności, silnik hydrauliczny,
silnik benzynowy. Na koniec wykonano model 3D w programie Solidworks modułowego jednoosiowego
miniciągnika. Zaprojektowano ramę konstrukcyjną, umiejscowienie i zamocowanie wybranych elementów,
konstrukcję nadwozia i innych potrzebnych podzespołów.
Ten typ ciągników może być bardzo przydatny. Mimo niewielkich rozmiarów może wykonać wiele pracy,
co czyni go maszyną bardzo uniwersalną.

Preliminary project of modular single-axle mini tractor
Abstract
The paper presents a design description of the modular single-axle mini tractor. The project contains analysis
of similar construction, necessary calculations and preliminary CAD design.
The priority in this project is create a machine, that help in the work in the forest, garden or small, local cultivated
field. Mini tractor can also pull the trailer.
At the beginning I make an analysis available single-axle mini tractor and work equipment and accessories
available for such machines. After that I choose the best constructions solution. The next step are calculations
of forces acting on the vehicle during driving on different area, ground and with different load placed on a towed
trailer. On this basis I create an idea construction of driving system. Next I choose main mechanics and hydraulics
components like: variable hydraulics pump, hydraulic motor, petrol engine. At the end I create 3D Solidworks
model of a modular single-axis mini tractor. I project a construction frame, placed and mounting of chosen
components, body structure and other needed things.
This type of tractors is very useful. Despite its small size it can do a lot of work – it is very universal machine.
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Wstęp
Coraz szybciej postępująca mechanizacja we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego
wymusza konstruowanie nowych rodzajów maszyn, których zadaniem jest ułatwianie życia,
odciążenie człowieka, poprawę wydajności i bezpieczeństwa pracy itp. Jedną z takich maszyn
jest ciągnik. Alternatywą do prac o mniejszym zakresie jest miniciągnik o jednej osi oraz masie
i gabarytach mniejszych od standardowych ciągników. Dzięki temu cechuje go większa
mobilność i łatwość manewrowania. Taki ciągnik jest w stanie dotrzeć do miejsc, w które
większe maszyny – z racji swoich gabarytów - nie wjadą. Miniciągnik pomoże przyspieszyć
także prace rolne prowadzone na małą skalę tam, gdzie ze względów ekonomicznych nie opłaca
się używać pełnowymiarowych ciągników.
1. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych
Projektowanie

każdej

maszyny

musi

być

poprzedzone

analizą

rozwiązań

konstrukcyjnych dostępnych na rynku. Do analizy zostały ujęte maszyny: Dzik 2 oraz Köppl
GEKKO. Przegląd rozwiązań obejmował rodzaje zastosowanego źródła napędu i sposobu jego
przeniesienia, koncepcji napędu osprzętu roboczego, konstrukcji struktury nośnej oraz
rozwiązań zaczepu osprzętu roboczego. Wykonanie przeglądu pozwoliło na wybór najbardziej
korzystnych koncepcji i rozwiązań dla projektowanego ciągnika.
Pierwsza analizowana maszyna – ciągnik jednoosiowy Dzik 2 to pojazd przeznaczona do
pracy w rolnictwie, leśnictwie i sadownictwie, do napędu stacjonarnych maszyn oraz transportu
na niewielkie odległości. Napęd osprzętu realizowany był za pomocą wałka odbioru mocy
(WOM). Możliwości podczepienia do ciągnika różnego rodzaju osprzętu, pozwalała
na wykonanie większości prac agrotechnicznych, sadowniczych oraz leśnych. Ciągnik Dzik 2
przedstawiono na Rys. 1.
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Rys. 01 Ciągnik Dzik 2

GEKKO jest to największy jednoosiowy ciągnik w ofercie niemieckiej firmy Köppl. Jest
to maszyna przeznaczona głównie do koszenia w zróżnicowanym terenie, a także po wymianie
osprzętu do pracy w warunkach zimowych. Wyposażony jest w spalinowy silnik benzynowy,
bezstopniowy napęd hydrauliczny i opcjonalne zdalne sterowanie.
Zauważono, że mnogość osprzętów roboczych do miniciągników i ich różnorodność jest
bardzo duża. Dzięki temu, w zależności od doposażenia, miniciągnik może wykonywać wiele
prac, co czyni go maszyną uniwersalną. Wybór osprzętu zależy od indywidualnych potrzeb.
2. Wyznaczenie obciążeń w wybranych węzłach konstrukcyjnych
Obciążenia występujące w węzłach konstrukcyjnych wynikają z prac jakie może
wykonywać miniciągnik. To pochodna oddziaływania ciągnika na podłoże podczas ruchu
w czasie jazdy czy przy wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych. Jednym z głównych zadań
jest ciągnięcie przyczepy i transport kłód drewna. Podczas pracy w środowisku leśnym ciągnik
musi spełniać kilka kryteriów, jakimi są wystarczająca masa, niewielkie wymiary itp.
W kolejnym etapie wykonano schematy obciążeń ciągnika wraz z przyczepą. Pojazd będzie
poruszał się nie tylko po płaskim terenie, rozważono także podjazd pod wzniesienie o kącie α
= 15° (nachylenie drogi równe 27%). Zróżnicowane są także podłoża, warunkujące
współczynnik przyczepności oraz współczynnik oporów toczenia. Do analizy zostały przyjęte
trzy (grunt zleżały, droga polna i asfalt), które w przybliżony sposób odpowiadają możliwym
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warunkom jazdy przy transporcie kłód z lasu. Na podstawie obliczeń przyjęto masę ciągnika
𝑚1 = 650 kg, stąd siła ciężkości ciągnika to 𝐺1 =6376,5 N. Dla ustalonej masy maszyny
wykonano obliczenia siły i momentu napędowego. Największe wartość siły uciągu, siły
napędowej oraz momentu napędowego spełniające postawione wymagania i założenia
przedstawiono w Tab. 1.
Tabela 1. Największe wartości siły uciągu, siły napędowej i momentu napędowego

𝑃𝑢 [N]

𝑃𝑛 [N]

𝑀𝑛 [Nm]

1761,45

3523,93

1029,34

Przy pracy ciągnika z maszyną lub narzędziem rolniczym na ten zespół również
oddziałują obciążenia. Jednak to nie założone obciążenia determinują wielkość i wymagania
elementów ciągnika – jak to miało miejsce dla przypadku transportu kłody na przyczepie leśnej.
Do skonstruowanego ciągnika dobiera się taki osprzęt roboczy, który może pracować
z założonym pojazdem.
3. Obliczenia wytrzymałościowe wybranych elementów konstrukcyjnych
W celu poznania naprężeń i odkształceń występujących w poszczególnych elementach
konstrukcji wykonano obliczenia wytrzymałościowe. W rozdziale korzystano z analitycznych
i numerycznych metod obliczeniowych. Analizie wytrzymałościowej poddano belki ramy
nośnej, zaczepu transportowego i konstrukcji mocującej silnik hydrauliczny. To one przenoszą
największe siły, czyli siłę uciągu i siły ciężkości poszczególnych podzespołów umieszczonych
na jednoosiowym miniciągniku. Model złożenia przedstawiający w uproszczony sposób ramę
ze wzmocnieniami przedstawiono na Rys. 2.
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Rys.0 2 Model złożenia przedstawiający w uproszczony sposób ramę ze wzmocnieniami

Na Rys. 3 przedstawiono rozkład naprężeń występujących w belce wzdłużnej.
Najbardziej wytężona jest środkowa część belki (na rysunku po prawo od podpory sztywnej).

Rys. 03 Belka wzdłużna

Rozkład naprężeń belki poprzecznej przedstawiono na Rys. 4. Największe naprężenia
w belce występują w narożach wyciągnięcia powierzchni, do której w programie przyłożono
więz zastępujący podporę.
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Rys. 04. Belka poprzeczna

4. Rozwiązanie układu jezdnego miniciągnika z napędem spalinowym
Po analizie konstrukcji jednoosiowych miniciągników dostępnych na rynku
zdecydowano, wykorzystanie hydrostatycznego układu napędowego zasilanego silnikiem
spalinowym. Schemat układu przedstawiono na Rys. 5.

Rys. 5 Schemat budowy hydraulicznego układu napędowego
1 – silnik spalinowy, 2 – pompa hydrauliczna napędzająca silniki hydrauliczne, 3 – pompa uzupełniająca
przecieki, 4 – zbiornik oleju hydraulicznego, 5 – zawór bezpieczeństwa, 6 – rozdzielacz 2x2, 7 – dzielnik
przepływu (składający się z dwóch małych silników zębatych) ,8 – silnik hydrauliczny, 9 – zawór zwrotny,
10 – część należąca do układu do napędu osprzętu roboczego

Napęd hydrostatyczny wykorzystuje energię ciśnienia cieczy roboczej. Służy do zmiany
energii mechanicznej na energię, której nośnikiem jest ciecz. W postaci ciśnienia energia jest
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w niej akumulowana i przekazywana do ponownej zmiany na energię mechaniczną. Do doboru
komponentów układu napędowego konieczne jest określenie maksymalnej siły napędowej,
a z niej wyliczenie momentu napędowego. Niezbędne jest także określenie prędkości
obrotowej, z jaką poruszał się będzie ciągnik przy różnych warunkach pracy.
Na podstawie obliczonej wartości chłonności jednostkowej silnika hydraulicznego
dokonano doboru silników. Układ będzie się składał z dwóch gerotorowych silników
hydraulicznych o chłonności 𝑞𝑠ℎ = 200 [cm3/obr], gdzie każdy z nich napędza jedno koło.
To produkowane przez firmę HYDROLIDER hydraulic components silniki hydrauliczne BMT
200 O4 WC40. Dane silników przedstawiono w Tab 2.
Tabela 2. Dane silnika hydraulicznego BMT 200 [99]

Typ silnika

𝑄𝑠 [l/min]

𝑛 [obr/min]

∆𝑝 [MPa]

𝑀𝑠ℎ [Nm]

BMT 200

125

625

20

590

Na podstawie obliczonych wartości wydajności pompy hydraulicznej równej chłonności
silnika hydraulicznego dobrano pompę hydrauliczną. Jest to pompa wielotłoczkowa o zmiennej
wydajności. Taka konstrukcja pozwoli na regulowanie prędkości obrotowej silników
hydraulicznych poprzez zmianę objętości tłoczonego czynnika roboczego w jednostce czasu.
Możliwość zmiany kierunku obrotów pozwoli na poruszanie się do tyłu przez miniciągnik.
Wybrany komponent to pompa tłoczkowo – osiowa, o oznaczeniu PVPC 3029. Dane dobranej
pompy hydraulicznej przedstawiono w Tab. 3.
Tabela 3. Dane techniczne pompy hydraulicznej PVPC 3029 [988]

Typ

𝑄𝑝 𝑚𝑎𝑥

𝑛 [obr/min]

∆𝑝𝑚𝑎𝑥

∆𝑝max 𝑐ℎ𝑤

𝑁𝑠𝑠 𝑚𝑎𝑥 [kW]

PVPC
pompy

42
[l/min]

600 - 3000

28
[MPa]

35
[MPa]

19,9

3029
Maksymalna wartość momentu obrotowego i mocy silnika otrzymanej z obliczeń
to odpowiednio: 𝑀𝑠𝑠 = 51,70 Nm oraz 𝑁𝑠𝑠 = 11,91 kW. Aby zachować bezpieczną nadwyżkę
momentu i mocy potrzebą choćby podczas podjazdu pod wzniesienie z napędzaną przyczepą
dobrano silnik o wyższych parametrach.
Dobrany silnik to konstrukcja firmy Briggs & Stratton model Vanguard™ 29 HP. Jest
to silnik dwucylindrowy o zapłonie iskrowym. Dane silnika przedstawiono w Tab. 4.
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Tabela 4. Dane silnika Silnik Briggs & Stratton model Vanguard™ 29 HP

Briggs & Stratton model Vanguard™ 29 HP
Typ silnika

Czterosuwowy, górnozaworowy (OHV),
chłodzony powietrzem

Pojemność skokowa [cm3]

896

Wymiary [mm]

397 x 496 x 725

𝑁𝑠𝑠 3600 [kW]

21,6

𝑀𝑠𝑠 3600 [Nm]

57,3

𝐺𝑒 𝑚𝑎𝑥 [l]

8,0

5. Wstępny projekt układu hydraulicznego do napędu osprzętu roboczego
Celem hydraulicznego układ do napędu osprzętu roboczego, jest przekazanie energii
w postaci ciśnienia cieczy roboczej do narzędzi lub maszyn, które mogą współpracować
z jednoosiowym miniciągnikiem. Układ w większości zawiera elementy należące jednocześnie
do hydraulicznego układu napędowego. Schemat układu do napędu osprzętu roboczego
przedstawiono na Rys. 6.

Rys. 06 Schemat budowy hydraulicznego układu do napędu osprzętu roboczego
1 – silnik spalinowy, 2 – pompa hydrauliczna do napędu osprzętu roboczego, 3 – zbiornik oleju hydraulicznego, 4 – zawór
bezpieczeństwa, 5 – rozdzielacz 4x3, 6 – szybkozłącze hydrauliczne, 7 – część należąca do układu napędowego
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Układ składa się z pompy o stałej wydajności napędzanej, silnika spalinowego,
rozdzielacza trójpołożeniowego, czterodrogowego, zaworu bezpieczeństwa oraz szybkozłączy
hydraulicznych do podłączenia hydrauliki zewnętrznej. Układ do napędu osprzętu roboczego
może być wyposażony w pompę o stałej wydajności – nie ma konieczności zastosowania
pompy o zmiennej wydajności, a jest ona droższa w zakupie.
Na podstawie obliczonych wartości wydajności pompy hydraulicznej dobrano pompę
hydrauliczną. Jest to pompa zębatą o stałej wydajności, większej niż wynika to z obliczeń.
Da to możliwość podłączenia innych osprzętów wymagających do swego działania większego
momentu obrotowego. Wybrany komponent to pompa zębata o oznaczeniu GV-2P/04. Dane
dobranej pompy hydraulicznej przedstawiono w Tab. 5.
Tabela 5. Dane techniczne pompy hydraulicznej PVPC 3029 [21]

Typ pompy

𝑄𝑝 𝑚𝑎𝑥 [l/min]

𝑛 [obr/min]

∆𝑝𝑚𝑎𝑥 [MPa]

∆𝑝max 𝑐ℎ𝑤

GV-2/6

8,4

700 - 3500

28

31
[MPa]

6. Wstępny projekt modułowego jednoosiowego miniciągnika
Na podstawie analizy literatury, określonego celu pracy, realizacji zadań i przyjętych
założeń wykonano wstępny projekt jednoosiowego miniciągnika. Projekt zawiera opracowanie
struktury nośnej maszyny oraz elementów mocujących dla dobranych podzespołów układu
jezdnego i hydraulicznego układu do napędu osprzętu roboczego. Zaprojektowano także ogólną
koncepcję wyglądu ciągnika.
Na Rys. 7 umieszczono złożenie bez dobranych elementów układu napędowego oraz
układu do napędu osprzętu roboczego. Na złożeniu znajdują się wszystkie zaprojektowane
elementy.
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Rys.7. Model złożenia konstrukcji bez układu napędowego i osprzętu roboczego
1 – rama konstrukcyjna ciągnika, 2 – obciążnik balastowy dokładany, 3 – płyta mocująca przednia, 4 – płyta
mocująca tylna, 5 – element mocujący silnik hydrauliczny, 6 – wzmocnienia, 7 – płyta mocująca zbiornik
paliwa, 8 – uchwyt ręczny kierownicy, 9 – zbiornik paliwa, 10 – zbiornik oleju hydraulicznego,

Wstępny projekt jednoosiowego miniciągnika pokazano na Rys. 8 - 10. Rys. 8 i Rys. 9
przedstawiają maszynę w widoku z obydwo stron, natomiast rys 10 ukazuje widok maszyny
bez maski z widocznymi elementami znajdującymi się pod nią.
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Rys. 0. Wstępny projekt jednoosiowego miniciągnika – widok z prawej strony
1 – rama konstrukcyjna, 2 – koło jezdne, 3 – obciążnik balastowy stały, 4 – wałek do zamocowania obciążnika
balastowego, 5 – maska, 6 – silnik spalinowy, 12 – uchwyt ręczny kierownicy, 13 – płyta mocująca zbiornik
paliwa, 17 – rura wydechowa, 18 - reflektor
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Rys.9. Wstępny projekt jednoosiowego miniciągnika – widok z lewej strony
1 – rama konstrukcyjna, 2 – koło jezdne, 3 – obciążnik balastowy stały, 4 – wałek do zamocowania obciążnika
balastowego, 5 – maska, 6 – silnik spalinowy, 8 – pompa hydrauliczna osprzętu roboczego, 11 – zbiornika
paliwa, 12 – uchwyty ręczne kierownicy, 13 – płyta mocująca zbiornik paliwa, 16 – zaczep transportowy,
17 – wydech, 18 – obciążnik balastowy dokładany
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Rys. 10. Wstępny projekt jednoosiowego miniciągnika – widok bez maski
1 – rama konstrukcyjna, 2 – koło jezdne, 3 – obciążnik balastowy stały, 4 – wałek do zamocowania obciążnika
balastowego, 6 – silnik spalinowy, 7 – pompa hydrauliczna układu jazdy, 8 – pompa hydrauliczna osprzętu
roboczego, 9 – silnik hydrauliczny, 10 – zbiornik oleju hydraulicznego, 11 – zbiornika paliwa, 12 – uchwyty
ręczne kierownicy, 13 – płyta mocująca zbiornik paliwa, 14 – element mocujący silnik hydrauliczny,
15 – wzmocnienia, 17 – rura wydechowa, 18 – obciążnik balastowy dokładany

Tak zaprojektowany modułowy jednoosiowy miniciągnik spełnia postawione założenia
projektowe i wymagania.
Literatura:
[1] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ciagnik;3886412.html,
[2] Instrukcja Obsługi Ciągnika 1-oś. „DZIK 2”,
[3] Katalog firmy Köppl na rok 2017,
[4] Ciągniki – Teoria ruchu i konstruowanie; Henryk Dajniak,
[5] Urządzenia Hydrauliczne i Pneumatyczne, Część II Napęd Hydrauliczny; Marian
Moskwa,
[6] Praca dyplomowa „Wstępny projekt modułowego jednoosiowego mini ciągnika”;
promotor pracy ppłk dr inż. Paweł Marecki.
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Wykorzystanie systemów wizyjnych do oceny koncentracji audytorium
Łukasz Morawski(1), Rafał Fuksa(2), Piotr Prach(3)
1Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
2Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
3Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Streszczenie
Celem niniejszego projektu jest stworzenie systemu detekcji określającego jaki procent widzów zachowuje się w
sposób pozwalający stwierdzić, że są skupieni na treściach wizualnych, np. tym, co dzieje się na widowni,
tablicy, prezentacji multimedialnej w trakcie wykładu, seansu filmowego, spektaklu teatralnego, etc. Do
niniejszego projektu wykorzystano sztuczną inteligencję w postaci wyszkolonego klasyfikatora.

The use of vision systems to assess the concentration of the auditorium
Abstract
The goal of this project is to create a detection system that determines what percentage of viewers behaves in a
way that can establish if they are focused on visual content, e.g. what is happening in the audience, a whiteboard,
multimedia presentation during a lecture, film screening, theatrical performance, etc. For this project I used an
artificial intelligence in the form of a trained classifier.

1. Wstęp

Podstawową i jednocześnie najważniejszą cechą człowieka jest umiejętność
podejmowania odpowiednich działań w oparciu o wnioski wyciągane z analizowania bodźców
odbieranych przez zmysły. Najwięcej danych, bo aż 90% dostarcza zmysł wzroku, zatem
głównie na jego podstawie podejmujemy odpowiednie decyzje i działania. To przekłada się na
fakt, iż jednym z najpilniejszych zadań dzisiejszej automatyki stało się tworzenie
automatycznych systemów wizyjnych, będącym elektronicznym odpowiednikiem zmysłu
wzroku.

Jeżeli

mowa

o

zastępowaniu

pracy

człowieka

odpowiednim

systemem

automatycznym, przy jego projektowaniu trzeba wziąć pod uwagę automatyzację procesu
percepcji, by była ona zbliżona do tej ludzkiej, np. przez konstruowanie urządzeń bazujących
na wizji maszynowej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to iż możliwości obliczeniowe
dzisiejszych procesorów pozwalają nam na zastosowanie niezliczonych, skomplikowanych
procedur przetwarzania, dzięki którym dodatkowo uzyskać można informacje nierozróżniane
przez zmysł wzroku człowieka. To właśnie sprawia, że systemy wizyjne w ostatnich latach
zyskały bardzo dużą popularność, co przekłada się na to, iż efektywność wymienionych
systemów rośnie niemal z dnia na dzień. Dodatkowo, coraz więcej działów nauki zaczyna
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czerpać z ogromnego potencjału jakie daje przetwarzanie obrazów. Stosowane są między
innymi w wyposażeniu robotów, nadzorowaniu procesów przemysłowych, utrzymaniu
bezpieczeństwa w środowisku pracy, diagnozowaniu maszyn oraz ich komponentów,
sterowaniu ruchem drogowym, itp. [2].
Za przykład posłużyć może medycyna, gdzie wykorzystuje się analizę obrazów
biomedycznych m.in. badania wnętrza ciała człowieka, które ujawniają w organizmie pacjenta
miejsca zmian chorobowych. Mowa tutaj o radiografii, tomografii komputerowej, USG,
rezonansie magnetycznym, mammografii cyfrowej, czy morfologii. Dzięki technologii
przetwarzania obrazów zaobserwowano m.in., 28% wzrost dostarczanych informacji
diagnostycznych, jakie lekarze uzyskują z przestrzennego badania wątroby i przewodu
żółciowego, natomiast w położnictwie i ginekologii część badań 3D USG mogą zastąpić o wiele
bardziej złożone i kosztowne badania CT i MRI. Kolejnym sukcesem wykorzystania systemów
wizyjnych jest 62% wzrost skuteczności w diagnozie płodowych wad rozwojowych oraz
ginekologii. Dokładność owych badań również uległa poprawie, bowiem błąd mieści się w
przedziale od -11% do +11% ( Dla porównania, poprzednia wartości błędów wynosiły: -14% +39%). Cytując książkę „Komputerowe wspomaganie obrazowej diagnostyki medycznej”
zredagowaną przez zespół pod kierunkiem Artura Przelaskowskiego: „Radiografia dzisiejsza
bardzo różni się od badań z czasów Roentgena. Powstają coraz wyższej jakości systemy
cyfrowe, doskonalone są sposoby archiwizacji, transmisji i zarządzania przepływem informacji
obrazowej” [1].
2. Część teoretyczna

2.1. Biblioteka OpenCV (ang. Open Computer Vision library)
OpenCV (eng. Open Source Computer Vision library) to bezpłatna biblioteka typu
open-source umożliwiająca analizę i obróbkę obrazów cyfrowych. Została zaimplementowana
w językach C oraz C++. Ponadto jest rozwijana z wykorzystaniem tzw. wrapperów w wielu
innych językach programowania, na przykład C#, Java, Python, Ruby, czy Matlab. Wielu
programistów na całym świecie korzysta z dorobku OpenCV, czego dobrym przykładem jest
forum wydawcy biblioteki [5] na którym widnieje 29 tys. wątków związanych stricte z
tematyką biblioteki, począwszy od problemów z implementacją danych składowych biblioteki,
a skończywszy na drobnych błędach wynikających z eksploatacji poszczególnych modułów.
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Biblioteka OpenCV została zaimplementowana na potrzeby aplikacji pracujących w
czasie rzeczywistym, gdzie wydajność obliczeniowa powstałych programów jest stawiana na
niemal najwyższym poziome, gdyż wykorzystuje możliwości procesorów wielordzeniowych,
a to skutkuje wydajnym wykorzystaniem zasobów dzisiejszych komputerów osobistych.
Jednym z najważniejszych celów biblioteki od zawsze pozostaje dostarczenie narzędzi,
które pozwolą tworzyć programy, tak, aby ich implementacja była jak najmniej
skomplikowana. Zarówno w przypadku prostych programów, jak i również zaawansowanych
projektów dla wielu programistów ze zróżnicowanym poziomem wiedzy w temacie zarówno
programowania, jak i przetwarzania obrazów cyfrowych. Biblioteka OpenCV została tak
skonstruowana, aby programista nie musiał poświęcać czasu na implementację podstawowych
funkcji w projektach o większej złożoności.
OpenCV zostało skonstruowane, aby za pomocą ogromnej ilości wbudowanych funkcji
(ponad 600 funkcji) móc zaprogramować wiele systemów z obszarów takich jak stereowizja,
robotyka, bezpieczeństwo, analiza obrazów medycznych oraz najprostsza kalibracja kamery.
Za różnego rodzaju przykłady posłużyć mogą bezzałogowe samoloty, urządzenia
wykorzystujące wizję komputerową do wykrywania obiektów, układy monitoringu oparte na
wizji komputerowej. Jednym z przykładów wykorzystania systemów wizyjnych są
wykreowane przez korporację Google projekty wykorzystuje zdjęcia satelitarne do mapowania
ulic. Oczywistymi przykładami są aplikacje kroju Google Maps oraz Google Street’s View.
Obie aplikacje wykorzystują kalibrację kamery oraz sposoby tzw. zszywania obrazów
dwuwymiarowych w trójwymiarową mapę. Można zatem dojść do wniosku, iż narzędzia
wykorzystywane w tych procesach są składowymi biblioteki OpenCV i są w owych procesach
bardzo często używane, co tylko nakreśla, jakie programy może stworzyć człowiek z
wykorzystaniem narzędzi dostępnych w OpenCV [3].
Do biblioteki OpenCV została opracowana bardzo obszerna dokumentacja, w której
znajdziemy niemal wszystkie przydatne dla użytkownika informacje, począwszy od instalacji
OpenCV, aż po szczegółowy opis implementacji i funkcjonowania modułów biblioteki.
Dostępna jest ona w formacie PDF i takowa jest dołączana do biblioteki w folderze
OpenCV/docs. Dokumentacja jest również dostępna w formacie HTML, co okazuje się być
dobrym rozwiązaniem, gdy użytkownik chce zajrzeć do niej on-line, pod adresem biblioteki
[6]. Dokumentacja dobrze

wyczerpuje temat biblioteki, lecz czasami mogą pojawić się

problemy nieprzewidziane przez jej wydawców. Aby im zaradzić można udać się na stronę
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forum OpenCV, gdzie pomocy udzielić mogą zarówno zaawansowani eksploatatorzy
biblioteki, jak i pracownicy suportu OpenCV.
Jak opisuje dokumentacja OpenCV wyposażone jest w 30 modułów głównych oraz 33
moduły dodatkowe, które zostały pogrupowane tak, aby każdy z nich miał określony rodzaj
funkcjonalności, np. moduł imgproc zawiera w sobie funkcje odpowiedzialne za przetwarzanie
obrazu, objdetect oferuje narzędzia do detekcji obiektów, etc. W skład podstawowych modułów
biblioteki wchodzi pięć składników:
- CxCore – fundamentalny komponent biblioteki. Do jego funkcjonalności należą
przede wszystkim funkcje matematyczne, algebra macierzy, operacje na tablicach,
transformata Fouriera, narzędzia do rysowania oraz wsparcie dla formatu XML.
- HighGUI – stworzony na potrzeby obsługi video, akwizycji danych obrazowych,
tworzeniu interfejsu w postaci suwaków, przycisków, obsługi myszy, itd.
- CV, CVaux – zawierają w sobie główne (CV) oraz eksperymentalne (CVaux) funkcje
OpenCV, należą do nich np. filtracja, transformacja, konwersja między przestrzeniami
obrazów, selekcja, detekcja zarówno krawędzi, jak i całych obiektów, operacje
morfologiczne, tworzenie histogramów, itd.
- MLL (ang. Machine Learning Library) – umożliwia tworzenie klasyfikatorów
statystycznych mających na celu uczenie maszyn w jaki sposób dokonywać szeroko
pojętej detekcji.

Rys. 1 Architektura OpenCV [7].

Pośród 30tu modułów głównych biblioteka posiada 12 składników wspierających
platformę obliczeniową CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture) oferującą
wydajniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej kart graficznych i procesorów, np. moduły
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cudaimgproc, cudaobjdetect, analogiczne do imgproc oraz objdetect. Dodatkowe moduły
obejmują:
- zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazów, np. optflow, ccalib;
- eksperymentalne rozwiązania, rozwijane technologie wprowadzane do OpenCV;
- programistyczne interfejsy aplikacji (API), np.: cnn_3dobj, tracking, saliency;
- frameworki: datasets;
- moduły poszerzające funkcjonalności modułów głównych o eksperymentalne funkcje
i

algorytmy: ximgproc, xobjdetect, xphoto.

2.2. Koncentracja
Koncentrację można zdefiniować, jako proces polegający na długotrwałym skupieniu
świadomości, skierowaniu jej na określony podmiot, wydarzenie, myśl, bodziec, sytuację czy
zjawisko. W owym projekcie koncentracja będzie interpretowana również jako skupienie uwagi
na konkretne zjawisko jakim może być na przykład wykładowca, prezentacja multimedialna,
tablica lub projekcja filmowa. Uwagę w psychologii uznaje się za mechanizm redukcji
nadmiaru informacji, tj. skupianie się tylko na części bodźców docierających do organizmu.
Uwaga pozwala na skoncentrowaniu się na konkretnym zadaniu, czynności, myśli. Brak uwagi
u człowieka skutkowałby przetwarzaniem przez mózg wszystkich sygnałów pochodzących ze
zmysłów, co znacząco utrudniłoby funkcjonowanie świadomości, nie można by było
selektywnie dobierać bodźców na których nam najbardziej zależy [4].
Za główny wskaźnik koncentracji uwagi na konkretne zjawisko można potraktować
twarz skierowaną na wprost bodźca, któremu należy poświęcić zainteresowanie. To dostarcza
informacji o tym, czy wzrok również skierowany jest w tę stronę. Niestety należy przyznać, iż
takie rozwiązanie nie jest wolne od błędów, ponieważ jeżeli osoba przykładowo w trakcie
prezentacji multimedialnej pochyli głowę, aby móc wsłuchać się w słowa prowadzącego, to
algorytm uzna tę osobę za nieuważającą, gdyż nie wykryje jego twarzy, mimo iż dany uczestnik
wykładu bierze czynny w nim udział. Spostrzeżenia te mogą prowadzić do dalszych analiz i
badań w celu określenia innych wskaźników uwagi. W niniejszej pracy jednak skupiono się na
wykrywaniu uwagi na podstawie detekcji twarzy spoglądającego na obiekt widza.

2.3 Detekcja twarzy
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Detekcji twarzy na zdjęciu audytorium można dokonać za pomocą klasyfikatora Haar’a,
którego implementacja zawarta jest w OpenCV, dzięki czemu podjęto decyzję wykorzystania
biblioteki do realizacji systemu detekcji koncentracji.
Zagadnienie wykrywania twarzy na obrazach cyfrowych było i wciąż jest przedmiotem
zakrojonych na szeroką skalę badań. Osiągnięto w owej dziedzinie znaczny postęp i wydaje
się, że współczesne algorytmy wykrywania twarzy są już całkiem dojrzałe, skuteczne i szybkie.
Najnowsze rozwiązania implementowane są nawet w aparatach fotograficznych czy telefonach
komórkowych. Algorytmy detekcji twarzy opierają się na wykrywaniu prostych wzorców
geometrycznych o wysokim kontraście. Oryginalnie taki algorytm zwany klasyfikatorem
kaskadowym wykorzystującym cechy Haar’a zaproponowano w 2001 roku przez Paula Violę
i Michaela Jonesa. Wykorzystuje on proste klasyfikatory szukające podstawowych wzorców
geometrycznych, (Rys. 2).

Rys. 2 Wzorce geometryczne wykorzystywane o detekcji twarzy [8].

Klasyfikator uczony jest przez tysiące próbek, które zawierają w sobie znormalizowane
wzorce. Szkoląc algorytm przekazuje mu się obraz ze wzorcami i informuje go, czy na próbce
widnieje twarz. Algorytm dysponując wiedzą pochodzącą z tysięcy próbek jest w stanie
dokonywać detekcji. Istotną kwestią jest to, aby tworząc klasyfikator podać mu odpowiednią
liczba próbek, ponieważ gdy jest ich za mało, klasyfikator może znajdować twarz w miejscu,
gdzie jej nie ma, natomiast, gdy próbek jest za dużo, to algorytm może mieć problem z
wykryciem twarzy tam, gdzie faktycznie się znajduje.
Obecnie OpenCV posiada 26 wyszkolonych klasyfikatorów Haar’a do detekcji twarzy,
całego ciała człowieka, obiektów na twarzy np. nos, usta, oczy, uszy, profil twarzy, etc.
Dodatkowo w folderach biblioteki znajduje się 6 klasyfikatorów opartych o lokalne wzorce
binarne. Na Rys. 3 przedstawiono zrzut ekranu ilustrujący działanie programu do detekcji
twarzy wykorzystujący trzy klasyfikatory do twarzy, oczu oraz ust:
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Rys. 3 Okno programu opartego na klasyfikatorach [Opracowane własne].

3. Realizacja programu
3.1 Działanie algorytmu
Zadaniem programu jest wyświetlenie procentowego poziomu skupienia uczestników
audytorium na wizualnych treściach przedstawianych w trakcie wykładu, spektaklu teatralnego
lub projekcji filmowej. Aplikacja ocenia poziom uwagi publiczności na podstawie ilości
wykrytych twarzy według wzoru:
𝑝𝑜𝑧𝑖𝑜𝑚 𝑢𝑤𝑎𝑔𝑖 =

𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑤𝑦𝑘𝑟𝑦𝑡𝑦𝑐ℎ 𝑡𝑤𝑎𝑟𝑧𝑦
∗ 100%
𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑒𝑐𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑠ó𝑏
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Alg. 1 Schemat blokowy aplikacji do detekcji koncentracji [Opracowane własne].

Na początku działania program prosi użytkownika o podanie liczebności audytorium,
co jest potrzebne do obliczenia procentowego udziału ludzi uważających. Następnie program
pyta o wybór kamery, jakiej użyć do akwizycji obrazu. Pierwsze pytanie programu brzmi: „Czy
posiadasz więcej, niż jedną kamerę?” W przypadku odpowiedzi twierdzącej zostaje zadanie
pytanie o prowadzenie indeksu kamery, gdzie 0 – kamera wbudowana, 1 – kamera zewnętrzna.
Jeżeli natomiast użytkownik odpowie przecząco aplikacja rozpoczyna działanie uruchamiając
kamerę domyślną o indeksie 0.
Po prawidłowym wprowadzeniu danych przez użytkownika program uruchamia kamerę
i rozpoczyna pobieranie obrazu. Ramka wideo zostaje poddana wyostrzeniu filtrem. W
kolejnym kroku następuje pobranie danych o uwadze. Wyniki są zapisywane kolejno do
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dziesięcio-elementowej tablicy. Dzięki temu poziom uwagi przedstawiany jest w postaci
średniej kroczącej. Zastosowano takie rozwiązanie, aby rezultatem działania algorytmu była
średnia z dziesięciu pomiarów, a nie jednorazowy wynik detekcji. W każdym kroku pętli
głównej programu wynik obliczeń zostaje przekazany do interfejsu graficznego utworzonego
w nowym oknie programu. (Rys. 4) Zanim jednak program wyświetli dane na ekranie musi
pobrać ilość klatek równą wielkości tablicy przechowującej wyniki. Dzieje się tak dlatego, iż
aby uzyskać procentowy udział uwagi cała tablica musi zostać po raz pierwszy wypełniona
danymi. Po zapisaniu całej tablicy danymi rozpoczyna się kroczące nadpisywanie jej starych
elementów.

Rys. 4 Przykładowe okno interfejsu graficznego programu, reprezentacja danych [Opracowane własne].

Do detekcji wykorzystano gotowy klasyfikator Haar’a zaimplementowany w OpenCV.
Wykrywa on przód twarzy w oparciu o analizę tysięcy pozytywnych i negatywnych próbek.
Aby użyć go w niniejszym programie utworzono instancję klasy CascadeClassifier oraz
wywołano na obiekcie metodę load. Argumentem, jaki przyjmuje funkcja jest ścieżka do pliku
klasyfikatora o formacie XML, gdyż w takiej formie zapisany jest detektor. Kolejną metodą
owej klasy jest detectMultiscale i odpowiada za wykrywanie obiektu na obrazie. Szerszy opis
działania klasyfikatora został umieszczony w rozdziale teoretycznym niniejszej pracy.
Program kończy swoje działanie w momencie, gdy użytkownik przytrzyma klawisz ‘q’,
który za pomocą funkcji waitKey realizuje wyjście z pętli głównej aplikacji. Gdy to nastąpi
program zatrzymuje swoje działanie i zwalnia uchwyt kamery. Rys. 5 przedstawia okno główne
programu, w którym wyświetla się komunikat stanowiący o tym, iż program zakończy działanie
w przeciągu dziesięciu sekund.
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Rys. 5 Okno główne programu po wprowadzeniu danych i wciśnięciu klawisza ‘q’ [Opracowane własne].

Do stworzenia programu posłużył jeden plik main.cpp, który został zamieszczony w
artykule pod postacią załącznika.
3.2. Błędy oraz istotne możliwości rozwoju
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w trakcie tworzenia programu wystąpiły problemy
związane ze zbyt niską wydajnością obliczeniową komputera. Jednakże w kontekście tego
programu nie odgrywa on wielkiego znaczenia, ponieważ utrzymywanie uwagi jest procesem
długotrwałym i czas obliczeń nie wpływa na końcowy wynik działania algorytmu przy jego
dłuższym zastosowaniu. Dla przykładu komputer osobisty, na którym projektowano aplikację
w trakcie działania programu odnotował częstotliwość pobierania kolejnych ramek wideo
równą 1Hz, co w teorii można uznać za akceptowalny krok dyskretyzacji. Po przeprowadzeniu
badań wydajnościowych na różnych komputerach, różnych marek stwierdzono, iż na znacznej
ich części aplikacja wyprowadzała wyniki w czasie rzeczywistym.
Zasadniczym problemem przy projektowaniu algorytmu było sporządzenie listy
czynników świadczących o uwadze publiczności. W trakcie realizowania części praktycznej
niniejszej pracy dokonano szeregu prób implementacji różnych wskaźników uwagi, między
innymi wykrywanie profilu twarzy, co świadczyło o braku uwagi osoby u której wykryto profil.
Finalnym rozwiązaniem problematyki definiowania uwagi stał się algorytm wykrywający
220

jedynie twarze. Testy działania klasyfikatora wskazały, iż wykrywa on twarz osoby, gdy ta jest
ustawiona na wprost obiektywu oraz pod odpowiednio małym kątem, co sprawia, iż w
przypadku drobnych ruchów głowy osoby detektor nadal jest w stanie ją wykryć. Klasyfikator
przestaje wykrywać twarz, gdy ta jest odchylona pod za dużym kątem od linii kamera-głowa.
Możliwość rozwoju to wprowadzenie większej ilości czynników determinujących
uwagę, po odpowiednim przeanalizowaniu struktury uwagi i wydzieleniu schematów
zachowania świadczących o koncentracji lub jej braku. Innowacyjnym pomysłem jest
utworzenie własnego klasyfikatora trenowanego pod kątem wykrywania uwagi w oparciu o
wcześniej zdeterminowane wzorce. Zaprzęgając do algorytmu sztuczną inteligencję opartą na
procesie deep-learningu niewątpliwie podniosła by się jakość algorytmu oraz jego czułość.
Istotnym jest też fakt, iż implementacja takiego rozwiązania umożliwia uwzględnienie
szczególnych przypadków np. notowanie wykładu, mimo iż jest pozytywnym wskaźnikiem
koncentracji, nie zostanie wzięte pod uwagę przez teraźniejszą aplikację. Trenując klasyfikator
możliwym jest uzyskanie rzetelnego algorytmu, który ostatecznie rozwiązuje kwestię oceny
koncentracji audytorium.
Aplikacja znacząco zyskałaby na precyzji działania, gdyby po wyjściu z programu
pokazywała wynik aproksymujący dane z większej ilości klatek, np. ze wszystkich
dotychczasowo pobranych lub z większej ich ilości, ponieważ dotychczas w programie dane
reprezentowane są przez średnią z dziesięciu detekcji.
Program dodatkowo zyskałby na funkcjonalności, gdyby wykrywanie twarzy odbywało
się z czułością definiowaną przez użytkownika, a nie z pomocą ustawionej na stałe wartości,
jak ma to miejsce w aplikacji. Do realizacji tego rozwiązania można wykorzystać suwak w
oknie z wynikami.
Ogromnym krokiem ku rozwinięciu programu byłoby użycie wsparcia biblioteki Qt
dostarczającej narzędzi do tworzenia interfejsów graficznych do aplikacji konsolowych co
pozwoli na lepszą prezentację danych na ekranie komputera, gdyż Qt wprowadza do programu
wiele możliwości, na przykład powstanie systemu demonstrującego wszystkie możliwości
biblioteki, które mogą być wywoływane przyciskami interfejsu Qt. Dodatkowo istniałaby
możliwość sterowania istotnymi parametrami programu w stworzonym do tego okienku
ustawień.
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4. Podsumowanie

Za cel niniejszego projektu obrano zaprojektowanie i zrealizowanie systemu do
wizualnej detekcji uwagi. Zadanie udało się wykonać. Aplikacja reaguje na zmiany w
zachowaniu audytorium. Stworzony system może znaleźć zastosowanie tam, gdzie istnieje
potrzeba weryfikacji poziomu zainteresowania audytorium, na przykład na podstawie wyników
algorytmu można badać, jak zastosowanie różnych treści multimedialnych wpływa na
procentowy udział osób uważających wśród badanej grupy. Można badać, o ile zwiększy się
uwaga, gdy podczas wykładu treści będą przekazywane przez prezentację multimedialną
zamiast za pośrednictwem pisania na tablicy. Program może być wykorzystany również na
projekcji filmowej, gdzie badając poziom skupienia publiczności można określić, w jakim
stopniu prezentowana treść zajmuje uwagę audytorium. Ciekawym pomysłem jest również
wykorzystanie aplikacji w branży reklamowej, gdzie znalazłaby zastosowanie w ocenie
atrakcyjności reklamy w oparciu o stopień uwagi poświęcany przez potencjalnego odbiorcę.
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Wytworzenie i właściwości spieków na bazie proszku ze stali C20z
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Streszczenie
W niniejszej pracy przedstawiono metodę wytwarzania spieków, badanie ich własności wytrzymałościowych oraz
badania mikrostrukturalne wyprasek na bazie stali niskowęglowej niestopowej C20 z dodatkami: stali nierdzewnej
316L, miedzi oraz węglika wolframu. W wyniku spiekania w temperaturze 1150oC doszło zwiększenia
porowatości w przypadku próbki zawierającej 25% Cu, w pozostałych przypadkach zaobserwowano nieznaczne
zmniejszenia porowatości próbek. W pracy wykazano, że dodatkiem, który najbardziej spowodował podwyższenie
własności wytrzymałościowych był węglik wolframu i jednocześnie cechowała się najniższą porowatością.

Słowa kluczowe: proszki, spieki, pory

The technology of sintering based on C20 steel
with additions of WC, 316L stainless steel and Cu
Abstract

This paper presents the method of sintering, testing their strength properties and microstructural
investigations of moldings based on non-carbon steel, not alloyed with additions: 316L stainless
steel, copper and tungsten carbide. As a result of sintering at 1150 °C, the porosity increased in
the case of a sample containing 25% Cu, in other cases slight decreases in the porosity of the
samples were observed. In the paper, it was shown that the addition that most caused the
increase of strength properties was tungsten carbide and at the same time had the lowest
porosity.

1. Wstęp
Metalurgia proszków jest metodą pozwalającą na wykonywanie elementów o dowolnych
kształtach z metali i niemetali bez konieczności ich stapiania. Technologia ta polega na
wytworzeniu proszku z materiału o odpowiedniej gradacji, następnie prasowania go pod
obciążeniem i obróbki cieplnej spiekania w atmosferze obojętnej lub redukującej. Metalurgię
proszków wykorzystuje się najczęściej wtedy, gdy otrzymanie detalu z określonego materiału
nie jest możliwe innymi metodami. Do takich trudnoobrabialnych materiałów zaliczamy:
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metale trudnotopliwe np. wolfram, molibden, tantal,
metale i niemetale charakteryzujące się wysoką temperaturą topnienia np. grafit, węglik
krzemu,
materiały kruche i porowate przeznaczone np. na łożyska samosmarujące, filtry [1-5].
Metalurgia proszków największe zastosowanie znalazła w przemyśle motoryzacyjnym
i elektrycznym na materiały cierne hamulcowe, łożyska samosmarujące, styki elektryczne,
szczotki do maszyn elektrycznych, osłony chłodzące itp. Materiały na bazie pierwiastków
takich jak Be, Th, U i Zr wytworzone tą metoda wykorzystuje się również w przemyśle
kosmicznym i jądrowym. Metalurgia proszków wykorzystywana jest również w przemyśle
narzędziowym do np. wykonywania wierteł wolframowych oraz narzędzi z stali szybkotnącej
proszkowej.
Ze względu na ciągły rozwój technologii produkcji proszków oraz coraz większe
zapotrzebowanie ze strony różnych dziedzin przemysłu zmniejszeniu uległa kosztochłonność
produkcji wyrobów tą metoda [4-7]. Do jej najważniejszych zalet należy:
- możliwość wytworzenia elementów o określonym składzie chemicznym i wysokiej czystości.
- otrzymanie drobnoziarnistej struktury materiałów,
- minimalizacja obróbki mechanicznej oraz strat materiałowych
- wysoka dokładność wymiarowa oraz bardzo dobra jakość powierzchni gotowego detalu,
- możliwość otrzymania detali o skomplikowanych kształtach [2,4,8].
W zależności od metody wytwarzania cząstki proszków mogą mieć kształt: kulisty, globularny,
nieregularny zaokrąglony, talerzykowaty, wielościenny, odłamkowy, płatkowy, dendrytyczny
i strzępiasty.

Rys.1. Etapy prasowania proszku: a) luźno zasypany proszek; b,c) załamanie mostków; d) początek
odkształcenia cząstek proszku; e)proszek po prasowaniu. 1) stempel dolny, 2) stempel górny, 3) matryca [3].
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Spiekanie materiałów proszkowych odbywa się poniżej temperatury topnienia składnika
o największym udziale masowym. Z tego powodu spiekanie może odbywać się tylko
i wyłącznie w fazie stałej lub z udziałem fazy ciekłej [4,9].
Wyroby po spiekaniu mogą być poddawane dodatkowo obróbce wykańczającej polegającej na
kalibrowaniu, obróbce cieplnej, nasycaniu spieków metalami, obróbce plastycznej oraz
obróbce skrawaniem. Właściwości końcowe kształtek zależą od początkowej struktury,
kształtu, frakcji i jakości prasowanych cząstek proszku, oraz parametrów prasowania i
spiekania [3-4]. Wprowadzanie modyfikacji każdego z tych czynników powoduje, że
możliwości wytwarzania różnych wersji każdej z kombinacji składników wydają się być
nieograniczone.

2. Materiał i metodyka badań
Materiał do badań stanowiły proszki stali niskowęglowej niestopowej C20, stali stopowej
odpornej na korozję 316L (18-8), miedzi (Cu) oraz węglika wolframu (WC). Z wymienionych
proszków wykonano trzy kombinacje składu naważek, w których stal niestopowa stanowiła
75% masowych, a jeden z pozostałych składników stanowił 25% masowych. Dodatkowo, dla
celów porównawczych jedną porcją materiału przygotowano z samego proszku stali C20
(100%) – Rys. 2.

Rys.2. Udziały masowe proszków w poszczególnych próbkach

Wstępnie wykonano badania składu chemicznego proszków metodą analizy chemicznej EDX
oraz określono rozmiary i kształty cząstek przy użyciu skaningowego mikroskopu
elektronowego SEM i mikroskopu świetlnego.
Proszki formowano wstępnie w matrycy do jednostronnego prasowania o średnicy 10 mm z
użyciem maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z100. Po prasowaniu proszki spiekano w
komorze wysokotemperaturowej prasy izostatycznej HIP AIP8-30H-PED firmy American
Isostatic Presses w temperaturze 1150°C przez 10 minut.
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Badania spieków obejmowały charakterystykę ich makro i mikrostruktury z użyciem
mikroskopi świetlnej (Olympus GX41) oraz właściwości mechanicznych w pomiarze twardości
za pomocą mikro twardościomierza Shimadzu, metodą Vickersa.

3. Wyniki badań
3.1 Skład chemiczny i rozmiary proszków
Wyniki analizy chemicznej EDX proszków potwierdziły założony ich skład chemiczny (tabela
1). Kształt proszków prezentowany na obrazach SEM przedstawiono na rysunku 3. Spośród
użytych proszków najbardziej nieregularne formy i o najbardziej zróżnicowanych rozmiarach
posiadał proszek ze stali niskowęglowej niestopowej C20. Najdrobniejszymi cząstkami
charakteryzował się proszek miedzi (Rys.4).
Tabela 1. Skład chemiczny proszków, % wag.

Skład chemiczny, % wag.
Proszki
Cu

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

Fe

W

C

C20

-

0,2

-

0,3

-

-

99,5

-

-

316L

-

0,7

1,9

18,1

10,6

2,3

66,4

-

-

Cu

100

-

-

-

-

-

-

-

-

WC

-

-

-

-

-

-

-

95,7

4,3

Kształt cząstek proszku węglika wolframu posiadał kształt wielościenny i odłamkowy, proszek
stali nierdzewnej miał mieszane kształty, globularny oraz w mniejszej ilości cząstki
talerzykowate. Proszek miedzi cechował się kulistym kształtem cząstek, natomiast proszek stali
niskowęglowej niestopowej C20 miał cząstki nieregularne, gąbczaste (Rys.3.). Zestawienie
porównawcze rozmiarów cząstek w każdym z proszków przedstawiono na rysunku 4. Pomiary
przeprowadzono dla ok. 24 losowych cząstek każdego proszku.
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Rys. 3. Kształt cząstek proszków użytych w badaniach A) – proszek ze stali niskowęglowej niestopowej C20;
B) proszek ze stali nierdzewnej 316L; C) proszek z miedzi; D) proszek z węglika wolframu

Rys. 4. Zakres rozmiaru cząstek proszków: A) proszek C20; B) proszek 316L; C) proszek Cu; D) proszek WC
(średnie z 24 pomiarów).
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3.2 Wyniki prasowania proszków
Formowanie kształtek o średnicy 10mm w matrycy jednostronnej wykonano przy użyciu
maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z100a. Próbki prasowano z siłą obciążającą równą
70kN, co w przeliczeniu dawało ciśnienie prasowania 892MPa. Masy o wysokości wykonanych
wyprasek przedstawiono w tabeli 2, a zarejestrowane krzywe prasowania przedstawiono na
rysunku 5.

Tabela 2. Parametry wstępnego prasowania proszków

Badana cecha

Masa wypraski po
prasowaniu [g]
Wysokość wypraski
[mm]

Próbka 1

Próbka 2

Próbka 3

Próbka 4

(100%C20)

(75%C20+25%SS316L)

(75%C20+25%Cu)

(75%C20+25%WC)

4,0

3,9

4,2

4,1

7,5

7,2

7,6

6,6
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Rys. 5. Krzywe prasowania proszków: A) 100% C20; B) 75%C20+25%SS316L;
C) 75%C20+25%Cu; D) 75%C20+25%WC.

Widok ogólny uzyskanych wyprasek oraz ich makrostrukturę przedstawiono na rysunku 6.

229

Rys. 6. Wymiary wypraski, powierzchnia prasowania oraz makrostruktura wyprasek: A)
100%C20;
B) 75%C20+25%; C) 75%C20+25%Cu; D) 75%C20+25%WC.

3.3 Wyniki spiekania proszków
Po sprasowaniu wszystkie wypraski (100%C20, 75%C20+25%SS316L, 75%C20+25%Cu,
75%C20+25%WC)
spiekano
w
wysokotemperaturowej
prasie
izostatycznej
HIP AIP8-30H-PED firmy American Isostatic Presses w atmosferze ochronnej argonu przez 10
minut w temperaturze 1150°C. Po spiekaniu nie doszło do zmiany wymiarów oraz masy próbki.
Widok ogólny i makrostrukturę spieków przedstawiono na rysunku 7, a mikrostrukturę na
rysunku 7.
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Rys. 7. Makrostruktura powierzchni próbek po spiekaniu A) spiek 100%C20; B) spiek z 316L;C) spiek z Cu; D)
spiek z WC

Zarówno po prasowaniu jak i spiekaniu wszystkie próbki były porowate. Na mikrostrukturach
spieków zobrazowanych na ich przekrojach poprzecznych z użyciem mikroskopii świetlnej
wykonano po 48 pomiarów rozmiarów występujących porów (Rys.9,10). Spieki 100%C20 oraz
spiek z 25%WC posiadały zbliżoną średnią wielkość porów wynoszącą odpowiednio 27,3 i
23,6μm, spiek z dodatkiem 25% stali nierdzewnej 316L miał dwukrotnie wyższą porowatość
wynoszącą 44,1μm, natomiast próbka z miedzią pięciokrotnie wyższą w stosunku do spieku
100%C20 i spieku z dodatkiem 25%WC – 105,7μm. Największa wielkością porów
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charakteryzował się spiek z dodatkiem 25% miedzi, spowodowane to było temperaturą
spiekania wyższą niż temperatura topnienia miedzi 1083oC. W wyniku, miedź przeszła w stan
ciekły i efektywnie dyfundowała do ziaren stali. Pory o eliptycznych kształtach i bardzo
zróżnicowanych rozmiarach zlokalizowane były tylko w obszarach miedzi. W pozostałych
spiekach porowatość była równomiernie rozłożona, a rozmiary porów mniejsze niż w spieku
z dodatkiem miedzi (Rys. 8).

Rys. 8. Mikrostruktury spieków na przekroju poprzecznym: A) Spiek (C20100%);
B) Spiek (C2075%+316L25%); C) Spiek (C2075%+Cu25%); D) Spiek(C2075%+WC25%)
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Rys. 9. Przykład mikrostruktur spieków z pomiarami ich wielkości porów na przekroju poprzecznym:
A) Spiek 1 (C20100%); B) Spiek 2 (C2075%+316L25%); C) Spiek 3 (C2075%+Cu25%);
D) Spiek 4 (C2075%+WC25%).

Rys. 10. Wielkość porów w spiekach A) Spiek 1 (C20100%);
B) Spiek 2 (C2075%+316L25%); C) Spiek 3 (C2075%+Cu25%); D) Spiek 4 (C2075%+WC25%)
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3.4 Właściwości mechaniczne spieków
Pomiary twardości spieków wykonano za pomocą mikro twardościomierza Shimadzu, metodą
Vickersa (HV 0,5) przy obciążeniu 4,9 N, i czasie obciążenia 10s. Na każdym spieku wykonano
po 12 pomiarów twardości w losowych miejscach. Najwyższą mikrotwardością cechował się
spiek z dodatkiem węglika wolframu 102,4 HV0,5, natomiast najniższą spiek z samej stali
niestopowej C20 bez dodatków około 51 HV0,5 (rys. 11.). Wynika stąd, że wszystkie
domieszki innych proszków do proszku niestopowego spowodowały podwyższenie twardości
spieków.

Rys. 11. Twardość wytworzonych spieków A) Spiek 1 (C20100%);
B) Spiek 2 (C2075%+316L25%); C) Spiek 3 (C2075%+Cu25%); D) Spiek 4 (C2075%+WC25%)

4. Wnioski
Spieki wytworzone na bazie proszku ze stali niskowęglowej niestopowej C20 z domieszkami
proszków ze stali 316L, Cu i WC w ilości 25% masowych cechują się zróżnicowaną twardością
i porowatością.
Spiek wykonany w całości z proszku ze stali C20, stanowiący odniesienie do porównania dla
pozostałych spieków, cechował się najniższą twardością – 51 HV0,5 oraz niską porowatością średnia wielkość poru 27µm. Domieszka proszku stali nierdzewnej 316L spowodowała
zwiększenie twardości spieku do 88,5 HV0,05 oraz prawie dwukrotnego zwiększenia wielkości
porów 44µm. Spiek zawierający domieszkę 25% miedzi cechował się już prawie czterokrotnie
większą porowatością. Spowodowane to było zmianą stanu skupienia proszku miedzi na skutek
temperatury spiekania wyższej od temperatury topnienia miedzi i jej dyfuzją w przestrzenie
między cząstkami stali i do stali. W efekcie, w mikrostrukturze występowały duże pory,
zbliżone kształtem do eliptycznych. W wyniku umocnienia roztworowego doszło do
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zwiększenia twardości próbki do 93,7 HV0,5. Najniższa porowatością oraz najwyższą
twardością cechował sie spiek zawierający 25% mas. węglika wolframu, o największych i
najtwardszych cząstkach. Cząstki te dodatkowo oddziałując na cząstki plastycznego proszku
stali C20 umacniały je zgniotowo.
W oparciu o mikrostrukturę wytworzonego spieku z domieszką stali 316L można wnioskować
o możliwości zwiększania jego twardości poprzez wydłużenie czasu spiekania celem
spowodowania zajścia procesów dyfuzyjnych z proszkiem bazowym C20.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące sztucznych sieci neuronowych, a także szeroko pojętego uczenia
maszynowego jako narzędzi używanych we współczesnej medycynie. Rozważone zostały możliwości, jakie niesie
za sobą użycie tej technologii, a także korzyści płynące z jej wykorzystania. Celem pracy jest przedstawianie i
korelacja wybranych nowoczesnych metod diagnostycznych, których opracowanie nie byłoby możliwe bez
wykorzystania informatyki.

The artificial neural networks in medical applications
Abstract
The article presents issues concerning artificial neural networks and widely understood machine learning as a tools
using in modern medicine. The possibilities of using this technology as well as the benefits of using it have been
considered. The aim of the article is to present and correlate selected modern diagnostic methods, which
development would not be possible without the use of computer science.

1.Wstęp
Sztuczne sieci neuronowe (Artificial Neural Networks - ANNs) są szeroko
wykorzystywane do analiz przypadków zachodzących w otaczającym nas świecie.
Spowodowane jest to koniecznością rozwiązywania licznych nieliniowych problemów, które
mogą być precyzyjnie wykonane przez ANNs. Schemat (Rys. 1) przedstawia wykorzystanie
ANNs do powiązania różnych elementów diagnostycznych, których wzajemny wpływ ma duże
znaczenie w celu postawienia prawidłowej diagnozy i wprowadzenia terapii. Celem sieci
neuronowych nie jest przedstawianie danych z fazy treningu, w czasie którego model uczy się
zachowań w danych sytuacjach, lecz przewidywanie dokładnego modelu odpowiedzi, który
prezentuje rozwiązania dla warunków innych od użytych w czasie treningu. Ta
wszechstronność może być bardzo pomocna w analizie przypadków biologicznych i
biochemicznych, gdzie warunki nieustannie zmieniają się i są niemożliwe do oszacowania
przez tradycyjne metody statystyczne. Wyłącznie zaawansowana analiza przy użyciu sieci
neuronowych może prowadzić do uzyskania poprawnie matematycznych algorytmów
dotyczących złożonych procesów biologicznych (przykładowo - procesy fermentacyjne).
Jednym z najintensywniej badanych obecnie obszarów dla zastosowania ANNs w prowadzeniu
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analiz biochemicznych pozostaje medycyna. Wczesna diagnoza, prognostyka czy
dostosowanie określonych dawek leków do stanu pacjenta - w tych jak i wielu innych
przypadkach używanie sieci neuronowych wydaje się być znacznie korzystne, oczywiście po
ich odpowiednim przeszkoleniu.

Rys. 1. Przykładowy schemat ANNs
[https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/pl/SS3RA7_sub/modeler_mainhelp_client_ddita/components/n
euralnet/neuralnet_model.html]

2. Sztuczna inteligencja
Uczenie maszynowe (machine learning, ML) to dziedzina interdyscyplinarna zajmująca
się sztuczną inteligencją. ML odnosi się do szkolenia modelu uczącego się funkcji i
powiązanych parametrów, które najbardziej prawdopodobnie opisują obserwowane dane.
Głębokie uczenie się (deep learning, DL) jest jedną z technik ML, opierającą się na głębokich
sieciach neuronowych oraz naśladującą w uproszczony sposób ludzkie neurony mózgowe.
Schemat (Rys. 2) przedstawia porównanie ML z DL, wskazując na główną różnicę pomiędzy
nimi. DL posiada głęboko warstwową strukturę, która umożliwia usystematyzowane uczenie
się, stopniową selekcję funkcji - począwszy od prostych do złożonych abstrakcji na podstawie
danych. ML stosując podejście oparte na danych, umożliwia uczenie się modelu
matematycznego opartego na obserwowanych danych „treningowych”. Celem jest późniejsze
przewidywanie nowych danych „testowych” w oparciu o wyuczony model. „Uczenie się” lub
„trening” w reżimie ML zazwyczaj odnosi się do iteracyjnej procedury pomiaru różnicy
pomiędzy dotychczasową prognozą (np. masą rakową) a punktem odniesienia (łagodna masa
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nowotworowa lub normalna tkanka) przy użyciu metryki oceny znanej jako „funkcja celu”
(znanej również jako funkcja „kosztu” lub „straty”). Ostatecznym celem jest, dzięki dalszemu
szkoleniu, adaptacja modelu do zmniejszenia tej różnicy w klinicznie użyteczny sposób, tj. do
momentu, gdy prognozy (etykiety, wartości) będą zgodne ze spodziewanym wynikiem (tzw.
ground truth). Nauka nadzorowana to procedura szkoleniowa, w której obserwowane dane
treningowe i powiązane z nimi etykiety zgodne z ground truth dla tych danych (również
określane jako „cele”) są jednakowo wymagane do przeprowadzenia szkolenia modelu.
Przykładowo, w mammografii, rak jest dokładnie opisany na obrazie (jako etykiety)
umożliwiającym algorytm „uczenia się” cech złośliwości nowotworu na podstawie
oznaczonych adnotacji. W przeciwieństwie do powyżej opisanego, nauczanie bez nadzoru
obejmuje tryb nauki, w którym dane treningowe nie posiadają przypisanej diagnozy czy
prawidłowych lub nieprawidłowych etykiet. Nauka częściowo nadzorowana lub słabo
nadzorowana dostarcza pewnych informacji dla algorytmu, ale niekoniecznie dla wszystkich
przykładów w trakcie szkolenia. Obecnie nauczanie nadzorowane wydaje się być najbardziej
popularnym podejściem do zadań rozpoznawania i klasyfikacji obiektów prezentowanych na
obrazie.

Rys. 2. Porównanie ML z DL [ https://verhaert.com/difference-machine-learning-deep-learning/]
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3. ANNs w diagnozowaniu cukrzycy
Jednym z przydatnych zastosowań dla sieci neuronowych wydaje się być ich użycie do
szybkiego diagnozowania cukrzycy. Jest to choroba manifestująca się wieloma różnymi
objawami klinicznymi, które zależą od takich czynników jak: typ cukrzycy, poziom insuliny i
cholesterolu we krwi, ciśnienie krwi, a nawet pochodzenie etniczne. Dodatkowo powszechność
cukrzycy rośnie z wiekiem, dotykając około 10-20% ludzi na świecie powyżej 70 roku życia, a
sugeruje się, że jej powszechność będzie rosła z roku na rok. W związku z tym, opracowanie
urządzenia do szybkiej i zautomatyzowanej diagnostyki cukrzycy wydaje się być konieczne. W
tym celu dąży się do stworzenia niewielkich urządzeń diagnostycznych, które mogłyby
wykorzystywać zaimplementowane ANNs. Taki system został niedawno opracowany przez
Karan i współpracowników (2012) i wykorzystywał 11 wprowadzanych zmiennych
predysponujących do zachorowania na cukrzycę, między innymi: wiek, aktywność fizyczną,
uwarunkowania genetyczne, stężenie glukozy we krwi, BMI, poziom cholesterolu. Niektóre
ze zmiennych, tj. poziom glukozy czy cholesterolu, zmieniały się w czasie, a zadaniem ANNs
była ich analiza. Dwa neurony wyjściowe były tak wytrenowane, aby na podstawie parametrów
określanych przez neurony wejściowe rozróżniać, czy pacjent choruje na cukrzycę, czy nie.
Uzyskana dokładność była satysfakcjonująca. Zważywszy na fakt, że urządzenia takie byłyby
przenośne i dawały wysoce precyzyjne wyniki, tworzy to interesującą perspektywę dla
diagnostyki cukrzycy w niedalekiej przyszłości.

4. ANNs w diagnozowaniu malarii
Kolejnym schorzeniem, do którego diagnozy mogą zostać użyte ANNs, jest malaria.
Obok AIDS i gruźlicy jest to choroba zbierająca największe śmiertelne żniwo na świecie,
dlatego jakikolwiek postęp w diagnostyce lub leczeniu malarii będzie przełomowym krokiem
dla ludzkości. Choroba jest wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium, które
infekują ludzkie erytrocyty. Odpowiednio wytrenowane sieci neuronowe byłyby w stanie
rozróżnić, czy spektroskopowy obraz badanych krwinek czerwonych przedstawia
zainfekowane lub zdrowe erytrocyty. Próbę zrealizowania takiego zadania podjęli w 2009 roku
Webster i współpracownicy. Zauważyli oni, że każde wewnątrzkomórkowe stadium pasożyta
daje inny obraz w analizie spektroskopowej, gdyż wraz ze wzrostem dojrzałości zarodźca
malarii maleje ilość produkowanych przez niego nienasyconych kwasów tłuszczowych 239

pozwala to na przyporządkowanie odpowiedniego lipidowego profilu widmowego do
określonego stadium pasożyta i stwierdzenie, czy badany pacjent jest zarażony.

5. ANNs w diagnozowaniu epilepsji
Epilepsja jest schorzeniem neurologicznym charakteryzującym się nawracającymi i
nieprzewidywalnymi atakami. Szacuje się, że dotyka ona 0,9% światowej populacji. W
ostatnich latach choroba ta została zbadana przy użyciu sztucznych sieci neuronowych, których
celem były automatyczne wykrycie nadchodzącego ataku epilepsji, co pozwoliłoby na jego
uniknięcie poprzez nowatorską metodę stymulacji elektrycznej określonych obszarów mózgu
odpowiadających za ataki. Badanie takie zostało przeprowadzone w 2010 roku przez Guo i
współpracowników, które udowodniło użyteczność ANNs na tym polu. Celem eksperymentu
było znalezienie sposobu na sklasyfikowanie sygnałów z elektroencefalogramu (EEG) na dwie
grupy - pierwszą, charakterystyczną dla pacjentów cierpiących na epilepsję i drugą z wynikami
zdrowych osób. Przeanalizowano otrzymane EEG, które dostarczyły istotnych informacji
dotyczących mechanizmów zaangażowanych w występowanie ataków. Na początku użyto
transformacji falkowej, która jest efektywnym narzędziem do analizy sygnałów o charakterze
niestacjonarnym (typowym dla EEG), w celu klasyfikacji sygnałów podrzędnych. Następnie
zbadali funkcję długości liniowej (pięć źródeł wejściowych), która jest wrażliwa na amplitudę
i zmiany częstotliwości tych sygnałów podrzędnych, w celu określenia ich zmienności oraz
zdolności

do

rozpoznawania

wzorców.

Ostatecznie,

otrzymane

rezultaty

zostały

zakwalifikowane przez ANNs do dwóch wcześniej wspomnianych grup (neuron wyjściowy) z
ponadprzeciętną dokładnością. Stanowi to udowodnienie, że ANNs mogą być świetnym
narzędziem do przeprowadzenia takiej analizy. Schemat (Rys. 3) odzwierciedla schematycznie
powiązanie źródeł wejściowych, ich klasyfikację do konkretnych grup i w efekcie przedstawienie wyników (diagnozy).
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Rys. 3. Przejście od danych wejściowych poprzez warstwy ukryte aż do zwrócenia danych wyjściowych [Amato
F., López A., Peña-Méndez et al. Artificial neural networks in medical diagnosis. Journal of Applied
Biomedicine 11 (2), 47-58, 2013]

6. Chemoinformatyka
W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił gwałtowny wzrost produkcji ilości danych, a
zjawisko to powszechnie jest określane jako „big data”. W związku z powyższym, kluczowe
stało się opracowanie narzędzi do identyfikacji wzorców i korelacji z ogromnych ilości danych.
Firmy farmaceutyczne zajęły się tym problemem, inwestując wiele środków w implementację
potężnych metod do obsługi, przechowywania i analizy danych. Wyrażenie „sztuczna
inteligencja”, pierwotnie użyte przez Johna McCarthy'ego w 1956 r., jest używane do
wyznaczania systemów obliczeniowych, które są opracowywane w celu podejmowania decyzji
dotyczących konkretnego zadania. W kontekście chemii bardziej precyzyjne wydaje się być
określenie „chemoinformatyka”, odnoszące się do obsługi danych związanych z
właściwościami i strukturą molekularną. Wśród jej zastosowań, chemoinformatyka jest szeroko
wykorzystywana w konstrukcji modeli chemometrycznych do identyfikacji ilościowej relacji
struktura-aktywność i struktura-właściwości (odpowiednio QSAR i QSPR). Zastosowanie DL
w badaniach i nad rozwojem leków jest nowym zjawiskiem, a jego potencjał został głęboko
zbadany zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Badania koncentrowały
się na różnych obszarach, w tym modelowaniu QSAR i QSPR; analizy szlaków syntezy;
zautomatyzowanym projektowaniu molekularnym; rozpoznawaniu obrazów i przewidywaniu
mechanizmów działania. Projektowanie nowych związków jest pracochłonnym procesem i
szczególnie podatnym na awarie, przy czym DL przewyższyło inne składowe ML. Sieci
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głębokie okazały się cenne w tworzeniu chemicznie ważnych i syntetycznie dostępnych
cząsteczek o odpowiednich właściwościach, czego celem jest odkrywanie nowych leków. Jak
dotąd, sztuczna inteligencja została z powodzeniem wdrożona jedynie do retrospektywnego
generowania struktur de novo z wykorzystaniem już istniejących zestawów danych, które
obejmują znane związki bioaktywne i cele biologiczne. Dziedzina ukierunkowanego
projektowania leków i terapii molekularnej jest nastawiona na rozwój w przyszłości. W dużym
stopniu jest ona wspomagana postępami w analizie omiki, medycynie personalizowanej,
przechwytywaniu i analizie dużych danych, głębokim uczeniu się oraz sztucznej inteligencji.
W rzeczywistości, połączenie odkrywania i syntezy leków wspomagane sztuczną inteligencją,
personalizowane podawanie leków i zarządzanie pacjentami zrewolucjonizuje medycynę.
Nietrudne jest wyobrażenie, iż w przyszłości każdy pacjent będzie miał możliwość korzystania
z inteligentnie skonstruowanych leków dostosowanych do danej osoby.
7. E-nos
Sztuczne sieci neuronowe są wykorzystywane eksperymentalnie do wdrażania
elektronicznych nosów (e-nosów). Dostrzega się ich potencjalne zastosowanie w
telemedycynie. Telemedycyna umożliwia praktykowanie medycyny na duże odległości za
pośrednictwem łącza komunikacyjnego. Elektroniczny nos identyfikowałby zapachy w
odległym środowisku chirurgicznym. Te zidentyfikowane zapachy byłyby następnie
przekazywane elektronicznie do innego miejsca, w którym system generowania zapachów
mógłby je odtworzyć. Zmysł węchu stanowi ważny aspekt pracy chirurga, zatem generowany
zapach usprawniłby teleprezentacyjną chirurgię. Elektroniczne nosy zazwyczaj wykorzystują
matryce czujników do rozpoznawania zapachów. Jednakże, w przypadku wielu rodzajów
zapachów, tradycyjny elektroniczny nos wymaga połączenia różnych czujników, co ma wpływ
na ich większy rozmiar i wyższe koszty. Ponadto czujniki muszą zostać przeprojektowane, gdy
otrzymają nowy rodzaj zapachu, co również jest trudne i kosztowne. Zwierzęta mają naturalne
zdolności sensoryczne do rozpoznawania różnych rodzajów zapachów – wykorzystanie
biologicznych składowych zwierzęcych stwarza nowe możliwości w projektowaniu czujników
zapachów.
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8. Podsumowanie
Spektrum zastosowań sztucznych sieci neuronowych w medycynie jest bardzo szerokie,
a ANNs w badaniach wielokrotnie wykazały zdolność do przeprowadzania precyzyjnych
szacunków, optymalizacji problemów czy analizy danych. Czyni je to niezwykle potężnym
matematycznym modelem, na którym mogą polegać naukowcy i klinicyści przy analizie
danych w trakcie różnorodnych badań. W miarę postępu nauk eksperymentalnych w wielu
przypadkach rozwój nowych pomysłów jest ograniczony ze względu na brak dokładnej metody
pozwalającej na przetwarzanie uzyskanych informacji. Implementacja ANNs jako
powszechnego narzędzia do analizy danych może umożliwić rozwiązanie tego problemu, co
wpłynie na dynamiczny postęp w wielu różnych dziedzinach nauki.
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